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                           Městský úřad Náchod 
   Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
    

   odbor dopravy a silničního hospodářství 
                                                     odloučené pracoviště, Němcové 2020, 547 01 Náchod 
 
SpZn:        KS6753/2014/DSH                 V Náchodě dne 11.7.2014 
Čj.:                  PD41078/2014 
Vyřizuje: Kulich 
Telefon: 491 405 170  
e-mail:  j.kulich@mestonachod.cz  
ID DS:  gmtbqhx 
 
Adresa : Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 
 
 
 

 
R O Z H O D N U T Í    Č. 34/14 

 
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) rozhodl dne 9.7.2014 dle § 
109 – 114 stavebního zákona o žádosti města Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 
31 Hronov, o vydání stavebního povolení na stavbu „Zbečník – Hronov - chodníky“, stavební 
objekty SO 111 – Oprava chodníků I., SO 112 – Oprava chodníků II. a SO 113 – Chodník 
v km 3.203 – 3.323.  
 
Výrok rozhodnutí o vydání stavebního povolení ze dne 9.7.2014 č.j. PD40593/2014 
 

se opravuje 
tak, že text výroku: 

 
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 
 

S T A V E B N Í     P O V O L E N Í 
 

„Zbečník – Hronov - chodníky“ 
 

obsahující stavební objekty: 
 
SO 111 – Oprava chodníků I. 
SO 112 – Oprava chodníků II. 
SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323 
 
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem: 
parc. č. obec katastrální území druh pozemku dle KN vlastník 

1282/5 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1282/3 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
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1224/6 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1224/5 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1224/9 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1232 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1235/16 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1234 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1235/10 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1235/9 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1245/2 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1130/1 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1235/7 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1321 Zbečník Zbečník ostatní plocha město Hronov 
1224/10 Zbečník Zbečník ostatní plocha SÚS KHK 
775/1 Zbečník Zbečník orná půda Vít Augustin 
180/1 Zbečník Zbečník zahrada Kubečkovi 
st. 449 Zbečník Zbečník zast. plocha a nádv. Šnajdrová J. 
1696/3 Zbečník Hronov ostatní plocha město Hronov 
259 Zbečník Hronov ostatní plocha město Hronov 
1608/1 Zbečník Hronov ostatní plocha město Hronov 
1695/2 Zbečník Hronov ostatní plocha město Hronov 
1694/5 Zbečník Hronov ostatní plocha město Hronov 
1696/1 Zbečník Hronov ostatní plocha SÚS KHK 
1694/1 Zbečník Hronov ostatní plocha SÚS KHK 
237/1 Zbečník Hronov zast. plocha a nádv. Hofmanová N. 
 
Na stavbu vydal městský úřad Hronov, odbor výstavby souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon) č.j. Výst/1715/2014 ze dne 20.5.2014. 
 
Popis stavby: 
 
SO 111 – Oprava chodníků I. 
Obsahem je rekonstrukce stávajících chodníkových těles. Na stávajících chodnících budou 
odstraněny živičné vrstvy včetně podkladních vrstev na tl. 300 mm. V místech vjezdů se 
zámkovou dlažbou dojde pouze k předláždění a případnému výškovému vyrovnání. Případné 
betonové plochy budou vybourány společně se stávajícími obrubami. Pro propojení uličních 
vpustí a štěrbinových žlabů budou provedeny rýhy. Skladba nového chodníkového tělesa bude 
provedena z odfrézovaného materiálu, který bude položen na mechanicky zpevněnou zeminu a 
jako vrchní obrusná vrstva bude použit asfaltový beton. V podstatné části je odvodnění 
chodníků zajištěno příčným sklonem 2 % do vozovky. V některých místech vjezdů do objektů 
budou umístěny štěrbinové žlaby popř. chodníkové vpusti s vyústěním do nových uličních vpustí 
nebo do nové kanalizace. V km 3,340 bude stávající vpust zrušena. Nová vpusti bude umístěna 
do stávajícího žlabu za chodník. Chodník bude lemován záhonovými obrubami, usazenými do 
betonového lože. U všech vjezdů bude upraven výškový přechod na délku 1 m. Navýšení obrub 
v místech vjezdů bude provedeno na výšku 40 mm, u přechodu pro chodce a míst pro 
přecházení budou obruby navýšeny o 20 mm. V místech, kde chodníky navazují na stávající 
oplocení bez podezdívek, bude osazen záhonový obrubník s navýšením min. 60 mm. Záhonové 
obrubníky budou umístěny i podél staveb, kde dochází vlivem změny nivelety k výškovému 
rozdílu oproti stávajícímu stavu. Po provedení živičného krytu budou vjezdy, místa pro 
přecházení a přechody pro chodce osazeny varovnými a signálními pásy s reliéfní úpravou. 
Šířka varovných pásů bude 0,4 m, šířka signálních pásů bude 0,8 m. Signální pás bude 
v případě místa pro přecházení odsazen od varovného pásu 0,3 m. Reliéfní zámková dlažba 
bude osazena do vrstvy ze strojní drti. Nástupní plochy zastávek VHD budou navýšeny o 200 
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mm oproti vozovce. Plochy budou doplněny kontrastními pásy v šířce bezpečnostního odstupu 
včetně silničního obrubníku. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou 
zeminou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem. 
 
SO 112 – Oprava chodníků II.  
Obsahem je rekonstrukce stávajících chodníkových těles v km 4,673 – 5,433 – L, km 4,825 – 
4,988 – P, km 5,168 – 5,397 – P. Požadavky na aktivní zónu a skladbu konstrukce jsou totožné 
jako v objektu SO 111 – Oprava chodníků I.  
Na stávajících chodnících budou odstraněny živičné vrstvy včetně podkladních vrstev v tl. 300 
mm. V místě vjezdu se zámkovou dlažbou v km 4,70950 – 4,71250 dojde pouze k předláždění a 
případnému výškovému vyrovnání. Případné betonové plochy budou vybourány. Nevyhovující 
stávající obruby budou odstraněny. Pro napojení uliční vpusti v km 5,385 bude provedena rýha. 
V podstatné části je odvodnění chodníků zajištěné příčným sklonem 2% do vozovky. V místě 
nově vzniklých zelených pásů, oddělujících chodce od komunikace je převedena dešťová voda 
přes tyto pásy na vozovku. Chodník v km 5,320 – 5,400 bude odvodněn chodníkovou vpustí 
v km 5,385, která bude zaústěna do nové kanalizace. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou 
dosypány vhodnou zeminou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem. 
 
SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323  
Obsahem je výstavba nového levostranného chodníku v délce 120 m, který propojí zastávku 
VHD v km cca 3,160 se stávajícím chodníkem v km 3,323 u č.p. 111. Chodník je navržen v celé 
délce na šířku 2,0 m a až u č.p. 111 dochází ke zúžení vzhledem ke stávající zástavbě. Chodník 
je upnut do silniční betonové obruby, ve vzdálenosti 3,25 m od osy komunikace. Pod 
obrubníkem bude umístěn betonový vodící proužek šířky 0,25 m. Chodník bude ukončen 
záhonovým obrubníkem s navýšením min. 60 mm. Pro chodník je navržena stejná konstrukční 
skladba jako v předchozích objektech. Odvodnění chodníku bude provedeno příčným sklonem 2 
% do vozovky. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zeminou, urovnány, 
ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem. 
 
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala společnost STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, Ing. 
Aleš Dejmek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0601445; 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 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 31.12.2015. 
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. 
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6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. 

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.  Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti Telefonica Czech 
Republic, a.s., č.j. 589059/13 ze dne 29.5.2013. 

10. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných společností RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 
5000792450 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792467 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792459 ze dne 
29.5.2013. 

11. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn. 
0100168174 ze dne 29.5.2013. 

12. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, zn. 10354/13-OŘ HKR-150 ze dne 18.6.2013. 

13. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti ČD Telematika a.s., 
zn. 10523/2013-0 ze dne 3.6.2013. 

14. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Krajského ředitelství Policie 
Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, č.j. 
KRPH- 94-284/ČJ-2013-050506 ze dne 13.11.2013. 

15. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti České dráhy, a.s., zn. 
3988/2014 ze dne 28.5.2014. 

16. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných závazným stanoviskem městského úřadu 
Náchod, odborem životního prostředí č.j. 2334/2014/ŽP/Hý/Na ze dne 27.2.2014. 

17. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizací, č.j. 3207/14 – OŘ HKR-150 ze dne 20.2.2014. 

18. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti ČD – Telematika, a.s., 
zn. 0936/2014-0 ze dne 16.1.2014. 

19. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Ministerstva obrany České 
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republiky, č.j. 28345/9038/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 28.1.2014. 
20. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Povodí Labe, státním podnikem, 

zn. PVZ/14/963/Vn/0 ze dne 29.1.2014. 
21. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace 

Náchod, a.s., zn. 1307277 – A/Zo dne 10.2.2014. 
22. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se 

všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.  
23. 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.  

24. 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.  

25. 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.  

26. Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové 
dokumentaci.  

27. 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).  

28. Kontrolní prohlídky stavby v průběhu výstavby nebudou prováděny, s výjimkou závěrečné 
kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu.  

29. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen 
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.  

30. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.  

31. 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.  

32. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.  

33. Charakteristika a uspořádání staveniště je řešeno v části E projektové dokumentace Zásady 
organizace výstavby.  

34. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou 
stavbou. Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto 
stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního 
stavebního úřadu.  

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:  
Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 

 se nahrazuje textem  
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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 
 

S T A V E B N Í     P O V O L E N Í 
 

„Zbečník – Hronov - chodníky“ 
 

obsahující stavební objekty: 
 
SO 111 – Oprava chodníků I. 
SO 112 – Oprava chodníků II. 
SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323 
 
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem: 
parc. č. obec katastrální území druh pozemku dle KN vlastník 

1282/1 Zbečník Zbečník ost. plocha KHK 
1282/4 Zbečník Zbečník ost. plocha KHK 
1224/1 Zbečník Zbečník ost. plocha KHK 
1224/10 Zbečník Zbečník ost. plocha KHK 
1235/2 Zbečník Zbečník ost. plocha KHK 
1235/3 Zbečník Zbečník ost. plocha KHK 
1235/1 Zbečník Zbečník ost. plocha KHK 
775/1 Zbečník Zbečník orná půda Vít Augustin 
180/1 Zbečník Zbečník zahrada Kubečkovi 
st. 69 Zbečník Zbečník zastavěná plocha Kubečkovi 
1282/5 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1282/6 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1282/3 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1224/6 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1224/7 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1224/5 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1224/2 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1224/9 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1224/4 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1232 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/17 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/14 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/16 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1234 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/15 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/13 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/12 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/11 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/8 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
285/1 Zbečník Zbečník zahrada město Hronov 
1235/10 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/9 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/6 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
17/2 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/5 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1245/2 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/4 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
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1130/1 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1235/7 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
1321 Zbečník Zbečník ost. plocha město Hronov 
st. 449 Zbečník Zbečník zastavěná plocha Šnajdrová J. 
1696/2 Zbečník Hronov ost. plocha město Hronov 
1696/3 Zbečník Hronov ost. plocha město Hronov 
1609 Zbečník Hronov ost. plocha město Hronov 
259 Zbečník Hronov ost. plocha město Hronov 
1608/1 Zbečník Hronov ost. plocha město Hronov 
1607 Zbečník Hronov ost. plocha město Hronov 
1695/2 Zbečník Hronov ost. plocha město Hronov 
1694/5 Zbečník Hronov ost. plocha město Hronov 
1696/1 Zbečník Hronov ost. plocha KHK 
1695/1 Zbečník Hronov ost. plocha KHK 
1694/1 Zbečník Hronov ost. plocha KHK 
237/1 Zbečník Hronov zastavěná plocha SJM Hofmanovi 
 
 
Na stavbu vydal městský úřad Hronov, odbor výstavby souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon) č.j. Výst/1715/2014 ze dne 20.5.2014. 
 
Popis stavby: 
 
SO 111 – Oprava chodníků I. 
Obsahem je rekonstrukce stávajících chodníkových těles. Na stávajících chodnících budou 
odstraněny živičné vrstvy včetně podkladních vrstev na tl. 300 mm. V místech vjezdů se 
zámkovou dlažbou dojde pouze k předláždění a případnému výškovému vyrovnání. Případné 
betonové plochy budou vybourány společně se stávajícími obrubami. Pro propojení uličních 
vpustí a štěrbinových žlabů budou provedeny rýhy. Skladba nového chodníkového tělesa bude 
provedena z odfrézovaného materiálu, který bude položen na mechanicky zpevněnou zeminu a 
jako vrchní obrusná vrstva bude použit asfaltový beton. V podstatné části je odvodnění 
chodníků zajištěno příčným sklonem 2 % do vozovky. V některých místech vjezdů do objektů 
budou umístěny štěrbinové žlaby popř. chodníkové vpusti s vyústěním do nových uličních 
vpustí nebo do nové kanalizace. V km 3,340 bude stávající vpust zrušena. Nová vpusti bude 
umístěna do stávajícího žlabu za chodník. Chodník bude lemován záhonovými obrubami, 
usazenými do betonového lože. U všech vjezdů bude upraven výškový přechod na délku 1 m. 
Navýšení obrub v místech vjezdů bude provedeno na výšku 40 mm, u přechodu pro chodce a 
míst pro přecházení budou obruby navýšeny o 20 mm. V místech, kde chodníky navazují na 
stávající oplocení bez podezdívek, bude osazen záhonový obrubník s navýšením min. 60 mm. 
Záhonové obrubníky budou umístěny i podél staveb, kde dochází vlivem změny nivelety 
k výškovému rozdílu oproti stávajícímu stavu. Po provedení živičného krytu budou vjezdy, 
místa pro přecházení a přechody pro chodce osazeny varovnými a signálními pásy s reliéfní 
úpravou. Šířka varovných pásů bude 0,4 m, šířka signálních pásů bude 0,8 m. Signální pás bude 
v případě místa pro přecházení odsazen od varovného pásu 0,3 m. Reliéfní zámková dlažba 
bude osazena do vrstvy ze strojní drti. Nástupní plochy zastávek VHD budou navýšeny o 200 
mm oproti vozovce. Plochy budou doplněny kontrastními pásy v šířce bezpečnostního odstupu 
včetně silničního obrubníku. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou 
zeminou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem. 
 
SO 112 – Oprava chodníků II.  
Obsahem je rekonstrukce stávajících chodníkových těles v km 4,673 – 5,433 – L, km 4,825 – 
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4,988 – P, km 5,168 – 5,397 – P. Požadavky na aktivní zónu a skladbu konstrukce jsou totožné 
jako v objektu SO 111 – Oprava chodníků I.  
Na stávajících chodnících budou odstraněny živičné vrstvy včetně podkladních vrstev v tl. 300 
mm. V místě vjezdu se zámkovou dlažbou v km 4,70950 – 4,71250 dojde pouze k předláždění 
a případnému výškovému vyrovnání. Případné betonové plochy budou vybourány. 
Nevyhovující stávající obruby budou odstraněny. Pro napojení uliční vpusti v km 5,385 bude 
provedena rýha. V podstatné části je odvodnění chodníků zajištěné příčným sklonem 2% do 
vozovky. V místě nově vzniklých zelených pásů, oddělujících chodce od komunikace je 
převedena dešťová voda přes tyto pásy na vozovku. Chodník v km 5,320 – 5,400 bude 
odvodněn chodníkovou vpustí v km 5,385, která bude zaústěna do nové kanalizace. Nově 
vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zeminou, urovnány, ohumusovány v tl. 
100 mm a osety travním semenem. 
 
SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323  
Obsahem je výstavba nového levostranného chodníku v délce 120 m, který propojí zastávku 
VHD v km cca 3,160 se stávajícím chodníkem v km 3,323 u č.p. 111. Chodník je navržen 
v celé délce na šířku 2,0 m a až u č.p. 111 dochází ke zúžení vzhledem ke stávající zástavbě. 
Chodník je upnut do silniční betonové obruby, ve vzdálenosti 3,25 m od osy komunikace. Pod 
obrubníkem bude umístěn betonový vodící proužek šířky 0,25 m. Chodník bude ukončen 
záhonovým obrubníkem s navýšením min. 60 mm. Pro chodník je navržena stejná konstrukční 
skladba jako v předchozích objektech. Odvodnění chodníku bude provedeno příčným sklonem 
2 % do vozovky. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zeminou, 
urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem. 
 
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala společnost STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, Ing. 
Aleš Dejmek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0601445; 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 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 31.12.2015. 
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. 
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 
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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.  Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti Telefonica Czech 
Republic, a.s., č.j. 589059/13 ze dne 29.5.2013. 

10. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných společností RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 
5000792450 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792467 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792459 ze dne 
29.5.2013. 

11. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
zn. 0100168174 ze dne 29.5.2013. 

12. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, zn. 10354/13-OŘ HKR-150 ze dne 18.6.2013. 

13. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti ČD Telematika a.s., 
zn. 10523/2013-0 ze dne 3.6.2013. 

14. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Krajského ředitelství Policie 
Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, č.j. 
KRPH- 94-284/ČJ-2013-050506 ze dne 13.11.2013. 

15. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti České dráhy, a.s., zn. 
3988/2014 ze dne 28.5.2014. 

16. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných závazným stanoviskem městského úřadu 
Náchod, odborem životního prostředí č.j. 2334/2014/ŽP/Hý/Na ze dne 27.2.2014. 

17. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizací, č.j. 3207/14 – OŘ HKR-150 ze dne 20.2.2014. 

18. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti ČD – Telematika, 
a.s., zn. 0936/2014-0 ze dne 16.1.2014. 

19. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Ministerstva obrany České 
republiky, č.j. 28345/9038/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 28.1.2014. 

20. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Povodí Labe, státním podnikem, 
zn. PVZ/14/963/Vn/0 ze dne 29.1.2014. 

21. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti Vodovody a 
kanalizace Náchod, a.s., zn. 1307277 – A/Zo dne 10.2.2014. 
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22. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se 
všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.  

23. 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.  

24. 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.  

25. 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.  

26. Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové 
dokumentaci.  

27. 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).  

28. Kontrolní prohlídky stavby v průběhu výstavby nebudou prováděny, s výjimkou závěrečné 
kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu.  

29. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen 
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.  

30. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.  

31. 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.  

32. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.  

33. Charakteristika a uspořádání staveniště je řešeno v části E projektové dokumentace Zásady 
organizace výstavby.  

34. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou 
stavbou. Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto 
stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního 
stavebního úřadu.  

 
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:  
Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 
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O d ů v o d n ě n í : 
 
Stavebník, Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, podal dne 
12.2.2014 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu „Zbečník – Hronov - chodníky“, stavební objekty SO 111 – Oprava chodníků I., SO 
112 – Oprava chodníků II. a SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323, na pozemcích 
uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.  
 
Přípisem ze dne 27.5.2014 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.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 
účastníky), jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 odst. 1-3 správního 
řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se 
netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě.  
 
Na výše uvedenou stavbu vydal městský úřad Hronov, odbor výstavby souhlas podle § 15 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon) č.j. Výst/1715/2014 ze dne 20.5.2014. 
 
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 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 1307277 – A/Zo 
ze dne 10.2.2014 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, č.j. 
HSHK-1095/NA-OP-2009 ze dne 21.10.2009 

- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, zn. PVZ/14/963/Vn/0 ze dne 29.1.2014 
- závazné stanovisko Ministerstva obrany České republiky, č.j. 28345/9038/2014-

6440-OÚZ-PCE ze dne 28.1.2014 
- předběžnou informaci Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy chráněné 

krajinné oblasti Broumovsko, č.j. 11300/BR/13 ze dne 7.1.2014 
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., zn. 0936/2014-0 ze dne 16.1.2014 
- stanovisko společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 

3207/14 – OŘ HKR-150 ze dne 20.2.2014 
- závazné stanovisko městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, č.j. 

2334/2014/ŽP/Hý/Na ze dne 27.2.2014 
- vyjádření městského úřadu Hronov, odboru výstavby, č.j. Výst/1715/2014 ze 

dne 20.5.2014 
- stanovisko společnosti České dráhy a.s., zn. 3988/2014 ze dne 28.5.2014 
- vyjádření společnosti Telefonica Czech Republic a.s., zn. 589059/13 ze dne 

29.5.2013 
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- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 1303107/Zo ze 
dne 6.6.2013 

- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., zn. 5000792450 ze dne 
29.5.2013 a zn. 5000792467 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792459 ze dne 
29.5.2013 

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn .0100168174 ze dne 29.5.2013 
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services a.s., zn. 0200113374 ze dne 29.5.2013 
- vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s., zn. ÚPTS/OS/91105/2013 ze 

dne 10.6.2013 
- stanovisko společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zn. 

10354/13-OŘ HKR-150 ze dne 18.6.2013 
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., zn. 10523/2013-0 ze dne 3.6.2013 
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územního 

odboru Náchod, dopravního inspektorátu, č.j. KRPH-94-284/ČJ-2013-050506 ze 
dne 13.11.2013 

- vyjádření společnosti Technické služby města Hronov ze dne 28.11.2013 
 
Smlouvy s vlastníky dotčených pozemků a staveb:  
Město Hronov vs. Vít Augustin, smlouva o právu k provedení stavby uzavřená dne 20.12.2013 
Město Hronov vs. Wikov MGI a.s., smlouva o právu provedení stavby uzavřená dne 
18.12.2013 
Město Hronov vs. Kubečkovi, smlouva o právu k provedení stavby uzavřená dne 18.12.2013 
Město Hronov vs. majitelé dotčených pozemkových parcel, smlouva o právu k provedení 
stavby uzavřená dne 18.12.2013 
Město Hronov vs. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, smlouva č. 15/14 o 
nájmu pozemku uzavřená dne 19.5.2014 
Město Hronov vs. Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, smlouva o 
výpůjčce uzavřená dne 21.3.2014 
Město Hronov vs. České dráhy a.s., smlouva č. 2947003314 o nájmu pozemků uzavřená dne 
2.7.2014 
 
Ostatní:  
Plán kontrolních prohlídek stavby  
Návrh byl dále doložen:  
Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 6.6.2014 
  
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal 
v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad 
na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že 
rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na 
nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto ji přiznal postavení účastníka řízení.  
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního 
povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.  
 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.  
 
Posouzení námitek účastníků:  
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.  
 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy 
nabylo právní moci.  
 
Předmětným rozhodnutím správní úřad vydal stavební povolení na stavbu „Zbečník – Hronov - 
chodníky“, stavební objekty SO 111 – Oprava chodníků I., SO 112 – Oprava chodníků II. 
a SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323. Při přepisu dotčených pozemkových parcel ze 
záborového elaborátu došlo k chybné interpretaci dotčených pozemků. Vzhledem k tomuto 
zjištění a na základě probíhajícího řízení přistoupil správní orgán k výše uvedené změně 
výroku. Správní orgán tak učinil i z důvodu dosavadního bezproblémového průběhu řízení, 
neboť tím nebude dotčeno právo žádného z účastníků řízení, protože se jedná výhradně o 
pozemky ve vlastnictví žadatele. Z uvedených důvodů nezbylo, než rozhodnout tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
P o u č e n í:  
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 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. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední 
den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje.  
 
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.  
 

 
 

Otisk úředního razítka                                                         Bc. Miroslav Simon 
                                                                       vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
                                                                                            Městský úřad Náchod 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
 
Účastníci řízení podle §27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
 
● podle § 109 odst. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): 
Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov 
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Účastníci řízení podle §27 odst. 2 správního řádu 
 
● podle § 109 odst. c) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 23, 500 04 Hradec Králové, Plačice 
Augustin Vít, Zbečník 57, 549 31 Hronov 
Kubeček Jaroslav, Zbečník 111, 549 31 Hronov 
Kubečková Jiřina, Jiřího z Poděbrad 324, 549 31 Hronov 
Šnajdrová Jitka Mgr., Šrámkova 1002, 549 31 Hronov 
Hofman Miroslav, Dvorská 119, 549 31 Hronov 
Hofmanová Naděžda, Dvorská 119, 549 31 Hronov 
 
● podle § 109 odst. d) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín 4 
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
České dráhy, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660, 501 01 
Hradec Králové 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec 
Králové 
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
 
● 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: 
 
V k.ú. Zbečník 
parc. č. 724, 1280/1, 710/1, 704/2, 704/4, 704/1, 177/1, 775/1, 1289/1, 177/2, 174, 1279/1, 181, 
166, 185/1, 1293/1, 186/2, 183/1, 183/3, 1327/26, 843, 844/2, 845/3, 845/4, 845/5, 185/2, 
1327/22, 157, 150/1, 150/2, 845/7, 188/3, 188/2, 189, 1295/3, 190, 193, 194, 198, 199/1, 1228, 
144/6, 144/3, 1221/2, 1221/1, 202/1, 211/3, 211/2, 214, 211/1, 211/4, 218/1, 204/8, 204/7, 
204/5, 204/3, 210/1, 210/2, 216, 218/3, 1230, 219, 1327/1, 227, 1339, 106/1, 106/2, 1219, 
225/1, 231/2, 231/1, 1329/3, 230/1, 234/2, 104, 101/2, 101/1, 103/1, 99/1, 1348, 245/2, 246/1, 
1218, 1216, 91, 90, 89/1, 86/1, 1215/1, 257, 1239, 269, 273/1, 273/2, 1215/2, 21/1, 279, 280/2, 
280/3, 280/1, 285/2, 285/3, 1103/4, 1103/3, 1103/2, 1122/2, 1122/22, 1337/2, 1337/1, 14, 12, 
17/2, 16, 11, 10, 9/14, 9/15, 9/9, 17/2, 1122/6, 1122/7, 1245/4, 289/3, 289/1, 289/4, 290/1, 
1245/2, 2/1, 1342/1, 1128/2, 1127/2, 1130/23, 1130/1, 1130/15, 1130/3, 80, 1215/4, 1215/15, 
77/1  
st.p.č. 63, 64, 145, 58, 71/3, 71/4, 71/5, 71/1, 71/2, 602, 70, 295, 275, 276, 294, 54, 52, 53, 47, 
73/2, 76, 77, 78, 79, 46/2, 45, 75, 85/2, 85/1, 96, 94, 97, 100, 136, 157, 104, 105, 110, 109, 32, 
160, 111, 175, 115, 17/2, 270, 176, 180, 15, 122, 299, 10/2, 10/1, 167, 131/1, 208, 187/2, 598, 
234, 239, 130, 171, 135, 526, 525, 108/1, 108/2, 215, 216, 282, 246, 214, 324, 339/1, 340, 283, 
284/1, 285, 331, 320, 286, 319, 267, 181/1, 202 
 
V k.ú. Hronov: 
parc. č. 1705/8, 277, 275, 250, 251, 253, 286, 272/2, 261, 260, 257, 256, 258, 1608/2, 236 
 
Dotčené orgány: (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 
32 Velké Poříčí 
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Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor 
územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti 
Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují 
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní 
inspektorát, Plhovská 1176, 547 01 Náchod 
 
 

 
 

Otisk úředního razítka                                                         Bc. Miroslav Simon 
                                                                       vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
                                                                                            Městský úřad Náchod 
Tato  písemnost  musí  být  vyvěšena  po  dobu  15  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: 
 
 
 
 
 

K vyvěšení na úřední desce a následnému potvrzení a vrácení: 
Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov  
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