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Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích  č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním 
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 
16.05.2016 podal Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové, kterého zastupuje CR Project s.r.o., IČO 27086135, Pod 
Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav-Čejetičky – p. Jana Tuzarová (dále jen "stavebník"), a na 
základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í  na stavbu: 
PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE DO PZV 

(trasa ulice Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku  
v Kunčicích se silnicí III/2953) (dále jen "stavba")  

na pozemku parc. č. 624/4, 624/28, 690  
v katastrálním území Kunčice nad Labem, obec Kunčice nad Labem 

st. p. 721, 768, parc. č. 1377/4, 1378/1, 1382/1, 1385/1, 1385/4, 1385/6, 1385/12, 1385/19, 
1459/4, 1462, 1468/6, 1468/22, 1468/30, 1520/4, 1520/8, 1683/4, 1689/3, 1689/11, 1689/12, 
1689/13, 1689/14, 1689/17, 1784/1, 1804, 1806/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4, 1809/5, 1809/6, 

1809/7, 1809/10, 1809/25, 1810/3, 1925 v katastrálním území Vrchlabí, obec Vrchlabí, 
st. p. 210, 483, parc. č. 194/5, 195/10, 195/12, 197/1, 199/3, 200, 205, 206/1, 207/1, 207/5, 

214/5, 215/8, 216/10, 219/2, 219/5, 219/6, 236/5, 249/4, 253/15, 401/5, 401/6, 413/7, 413/11, 
415, 418/1, 419/3, 455/10, 458, 459/1, 468, 489/1, 516/1, 982/1, 985/2, 987/3, 994/1, 995, 

1071/1, 1075/1, 1076/1, 1092, 1093/1, 1097 (1097/3 1097/4,1097/5), 1099, 1103  
v katastrálním území Podhůří-Harta, obec Vrchlabí.  

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Vrchlabí, obecný 
stavební úřad dne 18.05.2016 pod č.j. SÚ/6488/2016-3.  

 

POPIS STAVBY: 

SO.110 - Komunikace a zpevněné plochy 

Jedná se o provedení stavebních úprav "rekonstrukce" stávající komunikace III/32551. Šířkové a 
směrové poměry komunikace zůstanou zachovány.  
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Stavební úpravy jsou rozděleny do dvou úseků: 
• úsek 1 - km 0,00 - km 2,16 (od žel. přejezdu obce Kunčice po ulici Poštovní ve Vrchlabí-Podhůří)- 

celková délka cca 2,159 km 
• úsek 2 - km 0,00 - km 0,514 (od vstupu do firmy ARGO-HYTOS s.r.o. po napojení na kruhovou 

křižovatku na silnici I/14) - celková délka cca 0,514 km 

Součástí stavebních úprav bude dále řešeno: 
• Úpravy odvodnění 
• Úpravy a zohlednění stávajících vjezdů, vstupů na sousední pozemky a dále plynulé napojení na 

přilehlé komunikace 
• V úseku 1 - autobusové zálivy s nástupními plochami 
• Vodorovné a svislé dopravní značení, přechody pro chodce 
 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace DSP zak. číslo 2015-049, datum 02.2016, 
kterou vypracovala společnost CR PROJEKT Mladá Boleslav a kterou ověřil autorizovaný inženýr 
pro dopravní stavby – Ing. Jindřich Jirák, ČKAIT 0009708.  Případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. SO.110 – Komunikace a zpevněné plochy – jedná se o provedení stavebních úprav „rekonstrukce“ 
stávající komunikace III/32551. Šířkové a směrové poměry komunikace zůstanou zachovány. 
Samotná rekonstrukce je rozdělená na dva úseky: úsek 1 – km 0,00 – km 2,16 (od žel. přejezdu 
obce Kunčice po ulici Poštovní ve Vrchlabí) a úsek 2 – km 0,00 – km 0,514 (od vstupu do firmy 
ARGO-HYTOS s.r.o. po napojení na kruhovou křižovatku na silnici I/14). 

3. V rámci stavby budou vybourány stávající betonové plochy, plochy stávajících chodníků. U 
stávajících komunikací -  v úseku 1 od km 0,000 po cca 0,560 recyklace stávajících vrstev, v další 
části vybourání konstrukce vozovky a vybudování plné konstrukce vozovky. V úseku 2 se provede 
odfrézování asfaltu v tloušťce 4 cm. V místech, kde je komunikace umístěna u stávajícího chodníku, 
bude konstrukce vozovky doplněna v plném rozsahu.  Zhotovitel projedná se zástupci města odvoz 
vybouraných obrub a dlažby na skládku města. Tyto materiály budou před odvozem očištěny a 
paletizovány. Zbylý vybouraný materiál v rámci stavby bude likvidován dle popisu v odstavci 11.1.1..   
Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnících je bezpodmínečně 
nutné postupovat s mimořádnou opatrností vzhledem k množství a důležitosti stávajících 
podzemních inženýrských sítí a rozvodů, za současného respektování veškerých platných norem, 
vyhlášek a předpisů. 

4. ÚSEK 1 - rekonstrukce směrově kopíruje stávající polohu komunikace, která je v převážné části 
situována v zastavěné nebo zastavitelné části města Vrchlabí. Vzhledem z předpokládané výstavbě 
rodinných domů, bude v  rámci rekonstrukce provedeno i posunutí dopravního značení, které 
označuje začátek a konec obce. Posun je patrný ze situace dopravního značení. Začátek úseku 
komunikace, na kterém budou prováděny stavební úpravy je u železničního přejezdu u obce 
Kunčice nad Labem, kde se napojuje na již rekonstruovanou komunikaci III/2953 a přechází 
železniční přejezd v ž.km 96,341. Pro tento přejezd, dle sdělení SŽDC, není plánovaná oprava a je 
požadováno dotažení živičného krytu po krajní kolejnici se zalitím spáry pružnou zálivkou. Tzn., že 
součástí stavby bude vybourání stávající obrusné vrstvy od koleje v šířce cca 1,2 m, s její následnou 
obnovou. Na zbylé části komunikace od ZÚ po km 0,560 bude provedena recyklace konstrukce 
vozovky ze sanací okrajů dle návrhu provedené diagnostiky vozovky. Šířka jízdního pruhu bude 3,0 
metry s vodícím proužkem 0,25 m a nezpevněnou krajnicí 0,5 m, resp. s obrubou a bezpečnostním 
odstupem 0,5 m. Zpevněná část komunikace bude mít šířku 6,5 m. Komunikace bude lemována 
krajnicí, nebo obrubníkem dle výkresové dokumentace. Svah podél komunikace v tomto úseku bude 
upraven s následným ohumusováním a zatravněním. V úseku od km 0,56 po KÚ bude provedeno 
plné konstrukční souvrství s návrhem dle provedené diagnostiky.  Úsek 1 končí napojením na již 
zrekonstruovanou komunikaci před křižovatkou s ulicí Poštovní. Komunikace je vedená převážně 
v zastavěné části. Šířkové a směrové poměry zůstanou zachovány. Součástí stavby budou dále 
provedeny autobusové zastávky s nástupní plochou a navazujícími přechody pro chodce. Podél 
pravostranné zastávky v km 0,120 bude provedeno gabionové oplocení s celodřevěnou výplní, které 
oddělí soukromou parcelu a nástupní plochy zastávky. V rámci těchto úprav, bude nutné výškově 
upravit i stávající šachtu tlakové kanalizace a navazujícího pilíře NN. V rámci SO. 401 – Veřejné 
osvětlení bude provedeno a zajištěno nasvětlení všech navržených přechodů pro chodce (VO není 
předmětem povolení rekonstrukce komunikace – k žádosti o kolaudační souhlas bude předložen 
souhlas s užíváním na stavbo VO).  Celková délka úseku 1 bude 2 159 m. 

5. ÚSEK 2 - Začátek úseku 2 bude za vjezdem do firmy ARGO-HYTOS s.r.o.. Konec úseku je navržen 
v místě napojení na novou kruhovou křižovatku se silnici I/14. Trasa komunikace je patrná 
z výkresové dokumentace. Šířka jízdního pruhu bude 3,25 m s vodícím proužkem 0,25 m, 



Č.j. SÚ/6415/2016-7 str. 3 

 
komunikace bude lemována obrubou. Bezpečnostní odstup je  0,5 m. Zpevněná část komunikace 
bude mít šířku 7,0 m. V celém rekonstruovaném úseku je základní příčný sklon komunikace 
střechovitý se sklonem 2,5%. Ve směrovém oblouku R3 je příčný sklon proveden jako jednostranný 
se sklonem 2,5%. Klopení vozovky ze střechovitého na jednostranný sklon je proveden kolem osy 
silnice. Na začátku a konci úseku je nutné komunikaci plynule napojit na stávající stav. 
Rekonstrukce komunikace v této části bude provedená dle diagnostiky a to odfrézováním stávajících 
asfaltových vrstev a položením ložné a obrusné vrstvy komunikace. V místech posunu osy 
komunikace, podél domova důchodců, bude doplněné plné konstrukční souvrství komunikace. 
V této části bude provedena přeložka stávajícího oplocení o cca 1,5 m do nové betonové 
podezdívky. Stávající kované oplocení bude před posunem očištěno a celkově repasováno.  
Celková délka úseku 2 je 514 m. 

6. Konstrukce zpevněných ploch - povrch komunikací a autobusových zálivů je navržen 
z asfaltobetonu.  Chodníky, vjezdy a parkovací stání jsou navržené z betonové dlažby - tvar cihla. 
Zpevněné plochy budou převážně lemovány obrubami.  Komunikace z asfaltobetonovým povrchem, 
parkoviště a autobusové zastávky budou lemovány silniční betonovou obrubou 15/25/100cm. Výška 
obruby je navržená 12,0 cm od navržené nivelety, přičemž v místě autobusové zastávky bude 
obruba s výškou 17,0 cm a v místech vjezdů bude obruba snížená na 5,0 – 2,0 cm.  Vjezdy na 
parcely, které jsou samostatně navržené bez návaznosti na plochy chodníků, jsou lemovány 
obrubou 8/25/100 cm. Podél parkovacích stání (rozhraní dlažba a komunikace) je osazen betonový 
obrubník 8/25/100cm s výškou 2,0cm od nivelety komunikace – vše dle Vzorových příčných řezů. 
Plochy pro pěší ve styku se zelení jsou lemovány betonovou sadovou obrubou 5/20/100 cm s 
výškou obruby 6,0 cm, která tvoří vodící linii pro slabozraké. V místech kde je chodník odvodněn 
přes vodicí linii do zeleně, se každá pátá obruba sníží na úroveň nivelety chodníku. Všechny obruby 
budou osazené do lože s boční opěrou z prostého betonu C 20/25n XF3. 

7. Odvodnění komunikací bude zajištěno částečně do zeleně, která bude v rámci terénních úprav 
upravena, nebo pomocí uličních vpustí do nové nebo stávající jednotné kanalizace, nebo do šachet 
se vsakovací jímkou. Umístění uličních vpustí, zasakovacích šachet a jímek je zřejmé z grafických 
příloh projektové dokumentace. Vzhledem k výsledkům průzkumu, kde v polohách aktivní vrstvy 
jsou zastižené zeminy podmínečně vhodné, projektová dokumentace navrhuje pod komunikací 
výměnu podloží za materiál vhodný dle ČSN 73  6133 v tl. min. 0,3m. Rozhodnutí, jestli je výměna 
podloží nutná, bude provedeno až na stavbě po odkrytí silniční pláně a to na základě aktuálního 
stavu podloží. V tomto případě doporučujeme provádět zkoušky zhutnitelnosti na silniční pláni, kde 
bude provedena i statická zatěžovací zkouška. 

8. Odvodnění  - ÚSEK 1 - v úseku od ZÚ po km 0,56  bude podél komunikace osazena pravostranná 
obruba a z toho plyne odvodnění této části komunikace do uličních vpustí se zaústěním do 
zasakovacích šachet s jímkou. Levá strana komunikace bude odvodněná přes nezpevněnou krajnici 
do zelených ploch podél komunikace. V místě za železničním přejezdem (ve směru staničení) je 
navržen betonový štěrbinový žlab s vnitřním spádem a zaústěním do zasakovací šachty s jímkou. 
Od km 0,56 po KÚ bude komunikace lemována oboustrannou obrubou. Odvodnění komunikace zde 
bude přes uliční vpusti do nové nebo stávající jednotné kanalizace. V části od km 1,7 po km 1,8 jsou 
uliční vpusti zaústěny do zasakovacích šachet s jímkou.  Odvodnění zemní pláně v úseku 1 - od ZÚ 
po km 0,56 - bude prováděna recyklace a stavba nezasahuje do spodní části komunikace. 
Odvodnění zemní pláně na zbylé části úseku bude zajištěno 3% sklonem zemní pláně.  Vzhledem 
k zastižení zemin s příznivými zasakovacími schopnostmi není navržená v trase komunikace 
vsakovací drenáž. V případě zastižení jiného geologického podloží, jak je uvažováno v PD, budou 
drenáže lokálně doplněny. Vsakovací drenáž je navržená jenom v místech autobusových zálivů, kde 
je navržené v konstrukci komunikace SC C8/10.  

9. Odvodnění - ÚSEK 2 - v celém úseku bude komunikace lemována obrubou. Odvodnění komunikace 
bude pomocí uličních vpustí do nové nebo stávající jednotné kanalizace. V části od km 0,220 po km 
0,280 budou uliční vpusti zaústěny do zasakovacích šachet s jímkou.  Přípojky UV a liniových žlabů 
budou realizovány z KT DN 150 nebo DN 200. Napojení bude provedeno přednostně do šachet 
nebo přímo na řadu vývrtem, popř. odbočkou. Osazení vývrtu na řadu bude max. 50cm nade dnem 
s osazením sedla. Tam, kde je to možné bude napojení UV provedeno přes stávající přípojky, bez 
nutnosti navrtávání do hlavního kanalizačního řadu.  Odvodnění zemní pláně – v úseku 2 - stavba 
nezasahuje do spodní části komunikace. Při doplnění plného konstrukčního podloží bude pláň 
komunikace provedena v 3% sklonu s napojením na stávající stav. Vzhledem k zastižení zemin 
s příznivými zasakovacími schopnostmi není navržená v trase komunikace vsakovací drenáž. 
V případě zastižení jiného geologického podloží, jak je uvažováno v PD, budou drenáže lokálně 
doplněny 

10. Všechny vpusti budou mít kalový koš pro lapání nečistot. Všechny drenážní vsakovací trouby jsou 
zaústěny do navržených uličních vpustí výsekem, vývrtem, popř. odbočkou. 
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11. Součástí stavby bude dále vodorovné a svislé dopravní značení a v km 1,400, podél mateřské 

školky bude v místě přechodu pro chodce osazeno bezpečnostní zábradlí. Zábradlí bude 
dvoumadlové a bude navádět chodce na nový přechod pro chodce.  

12. V rámci rekonstrukce komunikace budou v trase Dělnické ulice v úseku 1 provedeny dvě 
protisměrné zastávky autobusu v zálivu a jedna protisměrná zastávka autobusu v jízdním pruhu. 
Zastávky budou umístěny v km cca 0,100 v km 1,180 a v km 1,900. Na zastávky autobusu bude 
navazovat nástupní plocha s délkou min. 12 m. Délka vyřazovacího a zařazovacího úseku 
jednotlivých zastávek je patrná z grafické části PD. Nástupní plochy zastávek jsou navržené 
s hmatovou a vizuální úpravou. Napojení nástupních ploch je na nové nebo stávající chodníky a 
projektová dokumentace řeší i přechody mezi těmito zastávkami. 

13. V úseku 1 je od km 1,380 po km 1,470 po levé straně komunikace navržená zpevněná plocha 
z betonové dlažby – barva antracit. Betonová plocha bude sloužit pro podélné parkování 
s vyznačenou šířkou parkovacího pruhu 2,25 m. Tato šířka stání bude vyznačena trvale bílou 
dlažbou v ploše této navržené zpevněné plochy. 

14. V rámci stavby je navržené přesázení 10 ks mladých stromů dle pokynů správce domova důchodců.   
Místa určená k ozelenění budou upravena dle dokumentace a bude oseta trávním semenem. Podél 
přístupové komunikace je navržená nová výsadba v celkovém počtu 12 ks. Navržené jsou 
středněkorunní stromy s korunou založenou ve výšce min. 2,5 m. Podél komunikace je možné 
doplnění nízkých keřů a to v místech kde nebudou negativně ovlivňovat rozhledové poměry na 
komunikaci. 

15. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiály užívané při stavebních 
úpravách pro nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody 
TZÚS pro materiály a zařízení užívané k realizaci bezbariérových úprav.  Přechody pro chodce jsou 
opatřeny varovným a signálním pásem.  Podél obrub z nášlapem 0,0 - 2,0 cm bude proveden 
varovný pás pro zamezení vstupu slabozrakých na vozovku. Vodící linii pro slabozraké tvoří obruba 
chodníků s výškou 6,0 cm, nebo stávající zástavba. V místech přechodů a vjezdů je obruba snížená 
na 2,0 cm. 

16. Před započetím zemních prací nutno nechat vytýčit všechny  stávajících inženýrských sítí, za účasti 
jejich správců, se zápisem  do stavebního deníku ! Se správci sítí případně dohodnout  ochránění 
podzemních vedení.  

17. Stavba bude prováděna tak, aby byly  dodržovány limity  vyplývající z nařízení vlády číslo 272/2011 
Sb., opatření proti hluku. Staveniště bude udržováno v řádném stavu a dojde-li v důsledku 
staveništní dopravy ke znečištění příjezdových komunikací, je investor stavby povinen toto 
znečištění na vlastní náklady ihned a bez vyzvání odstranit.  

18. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na 
staveništích, zejména zákon č. 225/2012 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

19. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a 
doplnění, o technických požadavcích na stavby dále podmínky vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a závazná 
ustanovení obsažená v příslušných normách, zejména ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 72 1006 – 
Kontrola hutnění zemin a sypanin, 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a 
další, uvedené v projektové dokumentaci.  

20. Pro stavbu mohou být  použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 
dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, 
ochranu zdraví a životního prostředí apod.. 

21. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou  k tomu oprávněnou  v souladu se 
zákonem číslo 289/2001 Sb. a  projektovou dokumentací - vytyčovací plán bude stavebnímu úřadu 
předložen jako jeden z dokladů  ke kolaudačnímu souhlasu.  

22. Stavební úřad doporučuje pro realizaci stavby opatřit dokumentace v souladu s § 134 odst. 6 
stavebního zákona a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. V prováděcí dokumentaci budou respektovány veškeré požadavky vyplývající ze 
smluv, ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších 
změn a doplnění, upravující požadavky na provádění staveb.   

23. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem 
vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně 
oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby -  název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
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stavbu provádět a  v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. 

24. Na stavbě musí být veden  stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb.ve znění pozdějších změn a doplnění, o dokumentaci staveb,  který bude na stavbě k 
dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, popř. doklady týkající se 
prováděné stavby. Na viditelném místě stavby bude vyvěšena tabulka  s identifikačními údaji o 
stavbě (stavebník ji obdrží spolu s ověřenou dokumentací). 

25. Zhotovitel stavby zajistí během stavby nezbytné přístupy ke stávajícím pozemním  objektům pro 
bydlení a podnikání a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na 
svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní úpravy přístupu 
k pozemním objektům,   parkování vozidel mimo staveniště, omezení dopravní obslužnosti, apod.. 

26. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou  v dostatečném časovém předstihu  
min. 14 dnů  před zahájením prací všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude 
stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím 
nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně nutnou 
dobu. 

27. Při provádění stavby bude dodržena časová koordinace staveb  dle územního rozhodnutí 
19.02.2016 pod č.j. SÚ/19162/2015-6  a SÚ/5433/2016-5  a SÚ/11687/2012-6 a dále platných 
stavebních povolení -  SÚ/4109/2016-5, SÚ/3219/2014-7, SÚ/2186/2010-6, SÚ/17290/2009-6, 
SÚ/14532/2009-6 a rozhodnutí vodohospodářských staveb č.j. ŽP/6850/2016-3. 

28. Zařízení staveniště i vlastní staveniště je řešeno v č. přílohy E  – Zásady organizace výstavby. 
Příjezd na staveniště – po místních komunikacích. Po dokončení stavby budou plochy dotčené 
staveništěm uvedeny do původního stavu. Bude zajištěno odvodnění staveniště.  Veškeré výkopy 
budou ohrazeny a v noci osvětleny.  

29. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
30. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky v územním rozhodnutí  ze dne 19.02.2016 

pod č.j. SÚ/19162/2015-6,  které nabylo právní moci dne 30.03.2016,  a dále podmínky smluv o 
právu provést stavbu na pozemky dotčené výše uvedenou stavbou.    

31. Při provádění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek:  
Nej TV , a. s. ze dne 09.06.2015 pod č.j. VR 006/15 
Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej TV, a. s. jejíž 
existence a poloha je zakreslena v přiložené situaci.  Ochranné pásmo SEK je v souladu 
s ustanovením § 102 zákona číslo 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 přiložené situaci společnosti Nej TV, a. s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). 

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro 
důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem.  

2. Stavebník nebo jíí pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK 
nebo ochranným pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK 
společnosti Nej TV, a. s. vyzvat společnost Nej TV, a. s. ke stanovení konkrétních podmínek 
v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě 
(dále jen „POS“) – Josef Kykal, 734390386, e-mail:kykal@nejtv.cz. tyto podmínky je 
stavebník nebo jím pověřený subjekt, povinen zapracovat do příslušné dokumentace stavby.  

3. Přeložení SEK zajistí společnost Nej TV, a. s.. Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej TV, a. s. veškeré 
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Pro 
přeložení  SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej TV, a. s smlouvu o realizaci 
přeložky SEK.  

4. Pro vytýčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený 
subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytýčení přímo uvést číslo jednací  
tohoto vyjádření, vytýčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.  

5. Společnost Nej TV, a. s.  prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové 
území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.  

Při provádění stavby  budou dále dodrženy všeobecné podmínky stanovené ve vyjádření ze dne 
09.06.2015 pod č.j. VR 006/15 

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 07.04.2016 pod zn. 1083802931 – vyjádření k PD  
ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu  
dodržení následujících podmínek: 
• Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení  ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, 

a. s.. 
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• Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných 

technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podmínky uvedené ve 
vyjádření o existenci energetického zařízení.  

• Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pro 
jejich provozování a údržbu.  

• Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno 
na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.  

• V případě umístění stavby na nemovitosti ČEZ Distribuce, a. s. a vydáním příslušných 
povolení od stavebního úřadu žadatel vypořádá užívací vztah k dotčeným nemovitostem a to 
před započetím stavby.  

• V případě, že stavba zasáhne do trasy kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce, bude 
před provedením stavby upravena trasa tohoto vedení. Úprava bude provedena dle § 47 
zákona číslo 458/2000 Sb. Jako přeložka zařízení DS na základě samostatně podané 
žádosti.  

RWE Distribuční služby, s. r. o. ze dne 22.04.2016 pod zn. 5001282181 
K předložené PD sdělujeme toto naše stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení. 
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: NTL plynovod OC 
350,150 a PE 400 včetně plynovodních přípojek; STL plynovod OC 200, 150, 80, 50 a PE 225, 110, 
63 včetně plynovodních přípojek; STL plynovod PE 63, 50 (v ochr.tr. OC 80 – průtah) včetně 
plynovodní přípojek; plánovaný NTL plynovod OC 150, 100 a PE 315 včetně NTL plynovodních 
přípojek (rekonstrukce); plánovaný STL plynovod PE 160 včetně NTL plynovodních přípojek 
(rekonstrukce).  
Na základě předložené situace byl předán informační zákres. Předmětem projektové dokumentace 
jsou přeložky kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a plynovodu v ulici Dělnická ve Vrchlabí. 
Přeložky jsou vyvolány navrženou rekonstrukcí povrchů komunikací. Přeložka kanalizace – délka 
cca 136m; vodovod – rekonstrukce v 6 úsecích, celková délka cca 961 m; veřejné osvětlení – 
celková délka 420 m; plynovod – přeložky plynovodu – délka 315 m, oprava přípojek v celé délce – 
5 ks, přepojení přípojek – 7 ks.  
• Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních 

inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat 
veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je 
nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.  

• Před zahájením  stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.  

• Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných 
šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, elektrických  
kabelů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být 
umístěny minimálně 1 m od plynárenského vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys 
potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.  

• V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umisťovány 
žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu.  

• V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1m) budou práce prováděny výhradně ručním 
způsobem.  

• Pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky STL plynovodu nebo plynovodní přípojky, 
bude tak učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem 
plynárenského zařízení a schválené PD. Přeložku hradí investor.  

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: 
• Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny  minimálně 500 mm od obrysu plynárenského 

zařízení 
• Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 

zpracován PD přeložek plynárenských zařízení.  
• Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního 

vodiče.  
• U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu 

potrubí. 
• Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského 

zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.  
• Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, 

minimálně však 150 mm, opatří se plynovod v místě křížení PE chráničkou nebo se stávající 
opatří trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1 metr na každou 
stranu a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.  

Toto vyjádření se netýká napojení na zemní plny (plánované přeložky plynovodu a 
přípojek).Realizace plánovaných přeložek plynovodu a přípojek musí být provedeno dle projektové 
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dokumentace schválené samostatných vyjádření č. 5001142356. Stavba přeložek PZ bude 
realizována a dokončena v souladu se smlouvou o zajištění přeložky PZ a úhradě nákladů s ní 
spojených č. 163316, uzavřenou mezi provozovatelem DS a investorem.  
• V zájmovém prostoru stavby jsou vyprojektovány rekonstrukce stávajících plynovodů a 

plynovodních přípojek. O průběhu navržených tras rekonstruovaných vedení a průběhu 
realizace rekonstrukce je možné se informovat u majitele sítě RWE GasNet, s.r.o.. 

• Na plánované plynovody, plynovodní přípojky a překládané plynárenské zařízení RWE Gas 
Net, s.r.o., se již  po vydání územního rozhodnutí  vztahují ochranná pásma.  

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolení stavby dle zákona číslo 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, 
společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení 
stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.  
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i 
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich 
poloze.  
Plynárenské zařízení je dle ustanovení § 2925 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
provozováno jako zařízení  zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem 
dle zákona číslo 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Nedodržení podmínek uvedených 
v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Ochranným pásmem se 
rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodní přípojek, jimiž se rozvádí plyn 
v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu. 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení: 

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti 
mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, 
apod.).  

2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízen je možné realizovat pouze při 
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, 
budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení považované dle § 68  zákona číslo 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné  požádat o nové stanovisko k této změně, 

3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytyčení plynárenského zařízení a přesné určení  uložení plynárenského zařízení. 
Vytyčení provede  příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán 
protokol.  Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj 
náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební 
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební 
činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení.  Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební 
činnosti zahájeny.  

4. bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 

5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a  těmito podmínkami, 

6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, včetně 
přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, 
aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně 
bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 

7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození, 

8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno)plné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady 
stavebníka. V případě , že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita  bezvýkopové 
technologie. 
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9. stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 

zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 

provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou 
v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která 
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, 
nebo jeho zástupce  doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních 
přípojek během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s PZ a plynovodními přípojkami.  

11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým 
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, 

13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu 
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu 
trvání stavební činnosti,  

14. případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení  a plynovodních přípojek (není-li 
ve stanovisku uvedeno jinak),  

15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek  (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak), 

16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení  a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení. 

Dále budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 05.02.2016 pod zn. 5001243363 a ze dne 
03.02.2016 pod zn. 5001248255 
ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 19.05.2016 pod zn. 0200451975, 0200451984, 0200451991, 
0200451999, 0200452003 
Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT 
Services, a. s. . 
ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575428 
V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným 
pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; nadzemní síť NN– střet; 
stanice NN – střet; nadzemní síť VN – střet – 5. část  
ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575424 
V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným 
pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; nadzemní síť NN– střet; 
stanice NN – střet; nadzemní síť VN – střet – 4. část  
ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575415 
V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným 
pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; stanice NN – střet; nadzemní 
síť VN – střet – 3. část.  
ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575406 
V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným 
pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; nadzemní síť NN– střet; 
stanice NN – střet; nadzemní síť VN – střet- 2. část.  
ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575428 
V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným 
pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN – střet; nadzemní síť NN– střet; 
stanice NN – střet; podzemní síť VN – střet – 1. část.  
Energetické zařízení je chráněno  ochranným pásmem podle § 46 zákona číslo 458/2000 Sb. O 
podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) v ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“).  Přibližný 
průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze. Dovolujeme si upozornit, že 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 vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních 
vedení, je nutné písmeně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu  společnost ČEZ 
Distribuce, a. s.. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění 
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některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 
zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění.  
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém prostoru se může nacházet energetické zařízení, které 
není v majetku ČEZ Distribuce a. s..   
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních 
prací čtrnáct dní předem  požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840. 
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte 
prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která Vám je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.   
Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení,  
v ochranných pásmech nadzemních vedení a v ochranný pásmech elektrických stanic, které jsou 
přílohou výše uvedeného vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.05.2016 
ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 25.05.2016 pod zn. 1085680464 – souhlas s umístěním a 
s prováděním v ochranném pásmu elektrického zařízení 
Povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, kácení a prořez, umístění stavby.  
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci 
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. „ v daném zájmovém 
území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. 

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 
33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro 
kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém upořádání sítí technického vybavení.  

3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 
prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou CR Projekt, Mladá Boleslav.  

4. Rekonstrukcí vozovky a chodníků nedojde k poškození kabelů NN a VN a ke změně jejich 
uložení a krytí. Nesmí dojít k poškození uzemnění. Křížení inženýrských sítí  s podzemními 
kabely NN a VN musí odpovídat prostorové normě ČSN 73 6005. 

5. V případě zjištění (po provedení přesného vytýčení v terénu a provedení sond), že kabelové 
vedení neodpovídá svým uložením podmínkám výše uvedených technických norem, požádá 
investor o jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona číslo 458/2000 Sb. § 47. 

6. Rekonstrukcí silnice nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů venkovního 
elektrického vedení VN 35 kV a NN 1 kV a ke snížení výšky vodičů nad silnicí. Nesmí dojít 
k ohrožení stability podpěrných bodů elektrického vedení a trafostanic. Nesmí dojít 
k poškození uzemnění.  

7. Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN provedené 
izolovanými vodiči AES a holými AlFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo 
dle zákona číslo 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu 
podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především 
PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a 
spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení.  

8. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou 
opraveny na náklady viníka.  Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po 
souhlasu vydaném naší společností.  

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení.  

10. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, 
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena 
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto 
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.  

11. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů.  

12. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše 
uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevezme žádnou zodpovědnost  za případné 
škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení 
za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.  

13. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 
nivelety země oproti současnému stavu.  

14. Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení, které jsou součástí 
tohoto souhlasu.  

15. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny  
na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naši společnosti.  

16. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízená ČEZ ICT Services, a. s.. 
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Při dotčení nemovitosti DSO: V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ 
Distribuce, a. s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, 
vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem a to před započetím stavby.  
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí 
dnem vydání kolaudačního souhlasu.  
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 12.05.2016 pod č.j. 609434/16 
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu 
pro vydání vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura  následující 
vyjádření:  
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.  
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu(výřezech z účelové mapy SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura. chranné pásmo SEK je v souladu 
s ustanovením § 102 zákona číslo 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 Česká telekomunikační 
infrastruktura vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).  

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod 
vydání Vyjádření stanovený žadatelem žádosti.  Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby 
platnosti v tomto vyjádření uvedené, nesplněním povinnosti stavebníka  dle bodu (3) tohoto 
vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby 
ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura  o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení stavby ve 
vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která 
skutečnost rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.   

2. Podmínky ochrany SEK  jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách 
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., které jsou nedílnou 
součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito 
všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura.  

3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen  pouze pro případ, že 
• Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové 

mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.  a nebo 
• Toto vyjádření včetně všeobecných podmínek ochrany SEK 
Nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou 
žádost nebo pro zpracování  projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK 
nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s. k upřesnění podmínek ochrany sítě SEK, a to 
prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, tel. 602 485 857, e-mail: jiri.buta@o2.com (dále 
jen POS). 

4. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura. Stavebník, 
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona číslo 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.  

5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.  

6. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím 
určené a vyznačené zájmové území poskytnuta veškeré dostupné informace o SEK.  

7. Žadateli převzetím  tohoto Vyjádření  vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze 
k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data  
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a. s.  V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli 
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.  

a dále budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s.  ze dne 12.05.2015 pod č.j. 609434/16 
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 24.09.2015 pod č.j. POS 959/15 a ze dne 
20.06.2016 pod č.j. POS 720/16 
Na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č.j. 612899/15 a č.j. 609434/16 
předložené situace stavby se zákresem  stávajících tras SEK, Vám vydávám následující 
vyjádření: 
1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 

platného vyjádření o existenci SEK.  



Č.j. SÚ/6415/2016-7 str. 11 

 
2. SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím  

stáním, autobusovým zálivem, oplocení s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem 
na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy  ČSN 73 6005.  

3. Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 
6005.  

4. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojízdné komunikace, včetně podélných 
parkovacích míst u chodníku, autobusových zálivů apod., nebo pod obrubníkem a jeho 
betonovou patkou.  

5. SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45°a to 
v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace.  

6. SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí.  
7. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního 

vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.  
8. V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou  - přeložka se musí provést dle pravidel 

pro provedení překládky – viz. příloha  č. 1. 
9. Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn zápisem o kontrole před záhozem 

odkryté SEK.  
10. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1-9, které budou ošetřeny 

v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované 
stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení.  

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí ze dne 20.04.2016  
Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající ulice dělnická včetně přeložek 
vodovodních řadů, doplnění části kanalizace  a vyřešení odvodnění komunikace. Na stavbu 
vodovodu bude použit materiál dle aktuálních standardů  provozovatele, např. tvárná litina 
s cementovou výstelkou, do DN 100 třída C100 nad DN 100 třída C64, pro kanalizaci kamenina, 
atd.. 
Případné plánované přerušení dodávky pitné vody budou s provozovatelem projednány  a 
odběratelům včas oznámeny, postup je dán zákonem číslo 274/2001 Sb., § 9 odst. 6 – 7 . 
V případě přerušení nebo omezení dodávky pitné vody na delší dobu, bude zajištěno náhradní 
zásobování. Projektová dokumentace je připravena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů 
a standardů.  
Pro provádění stavby  požadujeme dodržet nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození 
stávajících sítí a stavba byla provedena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů, standardů 
atd. Před zahájením a v průběhu stavby budou dodrženy tyto podmínky: 
a) Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém 

předstihu (cca 10 dní předem) o vytýčení polohy stávajících sítí ve správě MěVAK 
Vrchlabí. Vytýčení bude provedeno na základě písemné objednávky.  

b) Všichni pracovníci provádějící stavbu budou seznámeni s polohou stávajících sítí, aby 
nedošlo k poškození při provádění stavby.  

c) V místě možného střetu se zařízením vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat 
zařízení ruční sondou a až po té pokračovat v práci zemními stroji.  

d) Odkrytý vodovod případně kanalizace musí být po celou dobu stavby chráněny proti 
poškození. Případné každé sebemenší poškození vodovodu nebo kanalizace je nutné 
neprodleně nahlásit na telefon 731 200 531.  

e) Stávající zařízení  na vodovodní síti (uzávěry, hydranty, poklopy vodovodních  sekčních  
uzávěrů, ovládání ventilů a šoupat) nesmí být poškozena a jejich funkčnost bude ověřena 
před dokončením stavby včetně protokolu nebo zápisu do stavebního deníku.  

f) Na sekčních uzávěrech, uzávěrech vodovodních přípojek, hydrantech pro požární 
zabezpečení a zařízeních vodovodu nesmí být zřizovány skládky zeminy, materiálů, 
zaparkování strojů atd., aby v případě potřeby mohlo dojít k uzavření případné části 
úseku vodovodu nebo přípojky.  

g) Před záhozem výkopu musí být minimálně 1 den předem přizván zástupce MěVAK 
Vrchlabí (tel. 499 421 304) ke kontrole stávajícího zařízení, zda nebylo poškozeno a zda 
byly dodrženy podmínky stavebního povolení a předepsaných postupů. Povinnost 
kontroly se vztahuje na veškerá zařízení určená k dodávce vody a k odkanalizování 
území. O kontrole bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.  

h) Změny stavby od projektové dokumentace budou předem písemně odsouhlaseny 
provozovatelem.  

i) V zájmovém prostoru  stavby budou i zařízení ve správě odběratelů, jedná se o 
vodovodní a kanalizační přípojky od odbočení z hlavních řadů ve vlastnictví majitelů 
napojených nemovitostí nebo pozemků. V případě, že známe jejich polohu, budou 
vytýčeny, pokud ne, je nutné o upřesnění polohy zařízení požádat majitele nemovitosti  
nebo pozemku připojeného na tyto sítě.  
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j) Stavba bude provedena dle platných ČSN s důrazem na souběh a křížení sítí (ČSN 73 

6005). 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Lánov ze dne 19.04.2016  
1. V zájmovém území se nacházejí sítě v naší správě – jedná se o vodovod pro veřejnou 

potřebu.  
2. Před zahájením stavebních prací musíte požádat naší firmu nebo námi pověřeného 

zástupce o vytýčení polohy podzemního vedení v terénu. Vytýčení bude provedeno  na 
základě objednávky a veškeré náklady na práce související s určením polohy vedení 
půjdou na vrub stavebníka. 

3. Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně kopanými 
sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení, 
musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.  

4. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vnějšího líce vodovodního potrubí budou 
prováděny ručně a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodovodu.  

5. Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, 
zejména pak ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí.  

6. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, 
musí být toto řádně zajištěno proti možnému poškození.  

7. Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě na 
telefonní číslo 499 426 515, případně na e-mail: info@vhs-rt.cz.  

8. Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, případně 
dodavatele stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených 
podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.  

9. Upozorňujeme že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle 
zákona číslo 274/2001 Sb.  v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
Vymezené ochranné pásmo pro vodovodní řad do průměru 500 mm včetně je 1,5 m na 
každou stranu od vnějšího líce potrubí a nad 50 mm je 2,5. Výjimku z ochranných pásem 
může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.  

10. V trase vodovodního potrubí nebudou umisťovány skládky materiálu a objekty zařízení 
staveniště.  

11. V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase 
vodovodního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními 
panely.  

12. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebudou vysazovány žádné stromy ani vzrůstné  
keře, které by mohly svým kořenovým systémem ohrozit provoz a údržbu vodovodu.  

13. V ochranném pásmu vodovodního řadu se nebudou umisťovat žádné konstrukce nebo 
podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní úpravy bez 
předchozího písemného souhlasu provozovatele.  

14. Krytí potrubí vodovodu nesmí být s ohledem na nebezpečí zámrzu sníženo na méně než 
1,2 m a to ani v krátkém úseku.  

15. Veškeré náklady na opravy poškození vodovodu a jeho součástí výstavbou půjde na 
vrub stavbu provádějící organizace.  

Služby města Vrchlabí ze dne 27.05.2016  
K uvedené projektové dokumentaci nemáme žádné připomínky. 
ČD Telematika, a. s. ze dne 31.03.2016 pod zn. 5316/2016-0 
Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením, která jsou chráněna 
ochranným pásmem dle § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
Stavbou dojde v žkm 96,341 ke křížení s kabelem DK 47. Před zahájením prací požádejte 
pracovníky SKS Česká Třebová o vytýčení sítí, kde na místě samém bude řešena ochrana kabelu 
v naší správě.  
V případě jakékoli kolize v kabely ve správě ČD-Telematika, a. s. projednejte způsob ochrany 
popř. přeložky s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová Vlastimilem Dlouhým mob. 602 760 627, 
e-mail:vlastimil.dlouhy@cdt.cz. 
O vytýčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započetím zemních prací na základě 
objednávky. 
Dále budou dodrženy všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční 
dopravní cesty s.o. ze dne 01.09.2010.  
Drážní úřad  Praha ze dne 04.04.2016 pod zn. MP-SOP0705/16-2/So 
Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 

Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem.  

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.  
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3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážnímu znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.  
4. Při provádění prací v obvodu dráhy v místě železničního přejezdu ev.č.  P 4517 je nutný 

dozor provozovatele dráhy, tj. odpovědného pracovníka SŽDC, s.o.. 
5. Rovněž je nutné při provádění prací u výše uvedeného přejezdu zabezpečit dodržení 

rozhledových poměrů daných normou ČSN 73 6380 – Železniční přejezdy a přechody.  
6. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná 
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat 
s vlastníkem a provozovatelem dráhy.  

7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu s provozování stavby,  který 
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.  

Správa železniční a dopravní cesty, s. p. ze dne 14.04.2016 pod zn. 7551/2016-SŽDC-OŘ 
HKR-ÚT 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu 
dráhy a obvodu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 
1. V minimálně 15 denním předstihu před zahájením stavby bude vyrozuměn dohled za 

SŽDC nad stavbou  v OPD – vedoucí Traťového okrsku (TO) Kunčice nad Labem p. 
Jebavý Zdeněk tel. 728 818 089, email Jebavý@szdc.cz. Práce v prostoru mezi závorami 
musí být prováděny za jeho objednaného dohledu nebo dohledu jím pověřeného 
pracovníka SŽDC.  Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle 
předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat 
identifikační údaje objednatele, jméno odpovědného pracovníka zhotovitele  a jeho 
telefonní číslo, určení místa a kontaktní údaje o požadovaných úkonech. O všech 
úkonech ze strany pracovníků dráhy bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
V případě potřeby si vyhrazujeme  právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled 
bude prováděn na náklady objednatele dohledu. Zahájení a ukončení prací v prostoru 
mezi závorami bude, prostřednictvím dohledu SŽDC, projednáno i s výpravčím železniční 
stanice Kunčice nad Labem telefon 972 358 135, mobil 725 708 217.  

2. Nové příčné odvodnění komunikace nad přejezdem bude umístěno vně závor. V rámci 
stavby musí být zajištěna návaznost drážního odvodnění pro zajištění plynulého odtoku 
vody mimo železniční přejezd a svršek.  

3. V prostoru železničního přejezdu se nachází drážní napájecí a zabezpečovací kabely ve 
správě OŘ HKR – polohy kabelových tras jsou informativně zakresleny v příloze 1. 
Přesnou polohu  je třeba určit vytýčením. Vytýčení kabelových tras zajistí a podmínky 
prací v prostoru přejezdu sdělí p. Rejman Radomír, vrchní návěstní mistr 
zabezpečovacího okrsku Stará Paka, telefon 724 009 400. zařízení se pracemi nesmí 
poškodit – platí Všeobecné podmínky.  

4. V prostoru železničního přejezdu se nachází drážní telekomunikační  vedení (DK 47 
Martinice v Krkonoších – Kunčice nad Labem) v majetku SŽDC, které je chráněno 
ochranným pásmem dle § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
– viz vyjádření  jeho smluvního správce fy ČD telematika, č.j. 5616/2016-O ze dne 
31.03.2016 v příloze 2. Stavbou dojde ke křížení uvedeného kabelu. Požadujeme před 
započetím stavby objednat u ČD Telematika jeho vytýčení. Je nutné projednat způsob 
jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC s.o., TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek 
pro kabely SŽDC – viz. příloha 2.  

5. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných 
zástupců dráhy týkající se bezpečnosti železniční dopravy, železničních zařízení a sítí.  

6. pro provádění prací na pozemku SŽDC bude Majetkových oddělením OŘ HKR uzavřena 
nájemní smlouva. Po zaměření stavby je možno požádat o odkup části pozemku SŽDC 
pod komunikací vně závor. (Smlouva sepsána 01.06.2016 pod č. 0616/16) 

7. při provádění prací v obvodu dráhy musí být dodržována vyhláška číslo 177/1995 Sb. 
stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah, předpisy SŽDC S3 – Železniční svršek, SŽDC S4 – Železniční spodek a 
další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění.  

8. Při realizaci stavby nesmí dojít k provádění prací v prostoru mezi závorami bez vědomí a 
souhlasu výše uvedených zástupců dráhy. Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při 
realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni 
z drážního předpisu Bp1, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kriteria pro 
činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle 
předpisu SŽDC OB1 část II). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování 
bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.  

9. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní 
dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah 
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drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na 
dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a 
drážní dopravy.  

10. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (například dojde 
k poškození železničního přejezdu), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti 
informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a 
není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu  nebo užití dotčeného úseku 
dráhy na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.  

11. Likvidaci případných odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou 
v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži 
pozemků SŽDC.  

12. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu 
vlivem provozu dráhy.  

13. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (ještě před konáním 
závěrečné kontrolní prohlídky) požádá investor SŽDC o účast na prohlídce dokončené 
stavby a  o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu 
s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OŘ HKR.  

14. Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být SŽDC předem písemně 
odsouhlaseny.  

Městský úřad Vrchlabí – ochrana ZPF ze dne 13.05.2016 pod č.j. ŽP/6095/2016 
Podmínky souhlasu: 
1. Před započetím stavby bude provedena skrývka svrchních kulturních vrstev. Pokud by 

byla zemina odvážena na jiné pozemky nebo použita k jinému účelu, je nezbytné tuto 
skutečnost oznámit a projednat s orgánem ochrany ZPF.  

2. Investor odpovídá za zápis změny do katastru nemovitostí.  
Městský úřad Vrchlabí – koordinované závazné stanovisko a souhrnné vyjádření ze dne 
10.05.2016 pod č.j. KST-STAR/4449/2016  
Ochrana ZPF 
Městský úřad Vrchlabí, odbor Životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán pověřený 
výkonem státní správy na úseku ochrany ZPF  dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a zák. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění jejich novelizací a souvisejících právních předpisů Vás žádá o 
doložení přesného záboru, stavbou dotčených pozemkových parcel. Po doložení potřebných 
podkladů, bude vydáno souhlasné závazné stanovisko. K uvedené akci již bylo vydáno souhrnné 
stanovisko č.j.: ŽP/4138/2016 ze dne 13.04.2016. (Závazné stanovisko bylo vydáno dne 24.02.2016 
pod č.j. ŽP/2438/2016 a ze dne 13.05.2016 pod č.j. ŽP/6095/2016) 
Vodoprávní úřad 
Vodoprávní úřad souhlasí s vydání stavebního povolení.  SO 310 Přeložky kanalizace a SO 350 
Přeložky vodovodu podléhají samostatnému stavebnímu povolení vodoprávního úřadu. K žádosti 
o toto povolení žadatel doplní přílohy dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., v platném znění  (stavební 
povolení vydáno pod č.j. ŽP/6850/2016-3 ze dne 22.06.2016) 
Ochrana přírody a krajiny 
Stromy a keře v prostoru staveniště investor zabezpečí proti poškození (včetně kořenového 
systému, tj. kořenový systém nesmí být porušen) Výkop bude veden za okapovou linií koruny. 
Nelze-li výkop vést mimo kořenovou zónu stromu, bude proveden ručně nebo s použitím odsávací 
techniky. V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka.  Kořenový prostor nebude 
zatěžován pojížděním, odstavovaním strojů a skladováním materiálu.  Při nezbytném kácení 
stromů s obvodem kmene 80 cm a více, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, a zapojených 
porostů dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2 , je 
nutné povolení orgánu ochrany přírody (MěÚ Vrchlabí). 
Státní správa lesů 
Souhlas bez připomínek 
Ochrana ovzduší 
Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Postupovat 
v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími 
předpisy. 
Zajistit minimální prašnost během stavebních prací, včetně zajištění přepravy prašných materiálů 
zaplachtováním. Povrch komunikace a zpevněných ploch vyhotovit ve zpevněném neprašném 
vyhotovení a tyto udržovat v čistotě v průběhu užívání tak, aby nedocházelo k prašnosti. 
Památková péče 
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční 
orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o 
stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností, nemá ve výše uvedené věci žádné připomínky. Upozorňujeme, že při 
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provádění zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území s archeologickými nálezy 
a dle .§ 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující 
ohlašovací povinnosti: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou 
stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a 
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum. 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. 
Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být 
ohroženo provádění archeologických výzkumů. 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. 
Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy 
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný silniční správní 
úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti, vydává toto závazné 
stanovisko: Před zahájením stavebních prací na výše uvedené stavbě je nutno požádat Silniční 
správní úřad o vydání rozhodnutí o úplné, případně částečné uzavírce silnice III/32551 a vydání 
Stanovení DZ pro omezení provozu na pozemní komunikaci po dobu probíhajících stavebních 
prací. K žádosti o úplnou uzavírku žadatel předloží vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravní obslužnosti o projednání 
objížďkových jízdních řádů pro linkovou dopravu. Žádosti o uzavírku a stanovení přechodného 
dopravního značení budou podány min.40 dní před zahájením prací. 
Silniční správní úřad – místní komunikace 
Závazné stanovisko pro stavbu „Přístupová komunikace do PZV (trasa ul. Dělnická III/32551 od 
odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953. Po přezkoumání 
předložených situací projektové dokumentace zpracované CR Project, s. r. o. Mladá Boleslav , č. 
zakázky: 2015-049, datum: 02.2016,   vydáváme pro shora uvedený záměr ve smyslu ust. § 149 
správního řádu a ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů toto závazné stanovisko. Souhlasíme s realizací shora uvedených částí 
stavby za dodržení těchto podmínek: Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby 
povinen v dostatečném časovém předstihu požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání 
povolení zvláštního užívání event. uzavírky  dotčených místních komunikací ve smyslu ust. § 25 a 
§ 24  zákona o pozemních komunikacích. V případě, že předmětnou stavbou bude ovlivněna 
bezpečnost a plynulost silničního provozu, bude žádost doložena souhlasem Policie České 
republiky, včetně jejího stanoviska k návrhu umístění přechodné úpravy provozu na místních 
komunikacích.  
Odpadové hospodářství 
Vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: 
S veškerými vzniklými odpady ze stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o 
odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů 
a předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu 
schválena, tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. 
Veškeré odpady ze stavby budou řádně předány do doby ukončení stavební činnosti. 
Nebezpečné odpady nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je 
nutné je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného 
odpadu. 
Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být 
použity v  přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.   
Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je 
nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní  suroviny za 
předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje 
zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl.č.10  výše uvedené 
vyhlášky. 
Základní podmínkou pro recyklaci asfaltových směsí je vyloučení nadlimitního obsahu uhelných 
dehtů rozborem na obsah PAU v sušině podle  dokumentu: Technické podmínky ministerstva 
dopravy TP 150. Rozbor včetně odběru vzorků provede akreditovaná laboratoř. Našemu 
správnímu orgánu bude doložen protokol o výsledku zkoušky včetně plánu odběru vzorků. 
Ministerstvo obrany Pardubice ze dne 07.06.2016 pod zn. 52825/2016-8201-OÚZ-PCE 
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Podmínky: 
1. Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je 

nezbytné, aby vydání certifikát autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území 
vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.  

2. Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice III. třídy v celém profilu, 
jejich případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky  - 
Regionálním střediskem vojenské dopravy, velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. 
Rudolf Bartoš, tel. Číslo 973 251 517. 

V řešené lokalitě se nenacházejí vojenské inženýrské sítě.  
Policie ČR DI Trutnov ze dne 24.05.2016 pod č.j. KRPH-956-135/Čj-2016-051006  
Dle předložené dokumentace pro stavební řízení, zpracované ve stupni DSP, se jedná o návrh 
stavby pozemní komunikace a připojení pozemní komunikace v rámci akce:“Přístupová 
komunikace PZV (trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici  po křižovatku 
v Kunčicích nad Labem III/2953“. Součástí záměru je výstavba inženýrských sítí a návrh změn 
dopravního značení místních úprav provozu na pozemních komunikacích.  
K navrženému se dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov 
vyjadřuje takto: 
Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti  nemáme námitek 
k realizaci stavby pozemní komunikace. Dále vydáváme předchozí souhlas s realizací  připojení a 
se zvláštním užíváním pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržením níže 
uvedených podmínek: 
V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných  pro 
vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně  
technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky 
ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti požadujeme úpravu 
předloženého návrhu změn místních úprav provozu na pozemních komunikacích, dále pak 
požadujeme doplnění návrhu dopravně inženýrského opatření  řešícího vyznačení uzavírek, 
omezení a objízdných tras v průběhu realizace záměru.  
Navrhujeme změny návrhu dopravního značení řešit v rámci samostatného řízení pro stanovení 
místních úprav provozu na pozemních komunikacích. Doplnění návrhu dopravně inženýrského 
opatření navrhujeme realizovat v rámci dokumentace k řízení o povolení zvláštního užívání 
pozemních komunikací a schválení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích 
v rámci realizace stavby.  
Požadujeme přepracování projektové dokumentace řešící dopravní značení, dle našich zákresů a 
poznámek č. 04a a 04b. jedná se zejména o úpravy návrhu vodorovného značení, doplnění 
zástavek autobusů a odstranění dodatkových tabulek u značení P2. (přepracované DZ je součástí 
PD) 
V rámci návrhu dopravně inženýrského opatření pro vyznačení uzavírek, omezení a  objízdných 
tras v průběhu realizace  záměru požadujeme doplnění dopravního značení dle našich zákresů a 
poznámek na přílohách č. 02a, 02b, 03a a 03b.  
V etapách I. A II., v rámci realizace úseku 2, navrhujeme doplnit přechodné značení o snížení 
rychlosti v úsecích podél pracovních míst na 30 km/h.  
V případě zachování  možnosti provizorní dopravní obsluhy v úseku stavby (zásobování institucí a 
provozoven, přístup k nemovitostem), bude navržené dopravní značení B1 + Z2 na vjezdech do 
uzavírky doplněno tabulkou E13 s textem „Mimo vozidel stavby a vozidel s povolením stavby“. 
Zhotovitel zajistí vydání povolení pro vjezd uvedených vozidel na stavbu a řádné poučení řidičů. 
Povolení pro vjezd do stavby navrhujeme distribuovat cestou obecního/městského úřadu.  
Uvedené povolení navrhujeme vydávat pouze těm obyvatelům v úseku stavby, kteří nemají žádný 
alternativní přístup ke svým nemovitostem. Při převzetí povolení je možné požadovat podpisem 
stvrzení seznámení se se zásadami umožňujícími vjezd do stavby, které vypracoval zhotovitel.  
S ohledem na umožnění vjezdu dopravní obsluhy do části stavby, budou aktuální místa 
probíhajících prací a místa bez možnosti  pojíždění vyznačována zábranami Z2, směrovacími 
deskami Z4 a výstražnou páskou nebo oplůtky. Úseky s vyloučením provozu veškeré dopravy 
mimo vozidel stavby budou uvnitř stavby vyznačeny značením B1 + E13 „Mimo vozidel stavby“.  
Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci předloženého návrhu , ale slouží jako podklad 
pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem, které lze 
následně užít u příslušného stavebního úřadu pro stavební realizaci věci samé.  
Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci Vámi navrženého opatření v rámci zvláštního 
užívání pozemní komunikace, ale slouží jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci 
příslušným silničním správním úřadem.  
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Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové ze dne 21.04.2016 pod zn. 
SUSKHK/6653/16/PO-Kr 
S realizací rekonstrukce silnice III/32551 souhlasíme za těchto podmínek: 
1. Správci silnice byla přeložena PD „Přístupová komunikace PVZ, (trasa ulice Dělnická 

III/32551 od odbočky k žel. Stanici po křižovatku v Kunčicích nad Labem se silnicí 
III/2953) (dále jen stavba), zpracovaná projektantem CR Projekt, s.r.o., Mladá Boleslav. 

2. Výše uvedenou stavbou bude dotčena silnice ve správě Správy silnic Královéhradeckého 
kraje rekonstrukcí silničního tělesa silnice III/32551 a umístěním vedení kanalizačního, 
vodárenského vedení a vedení VO. 

3. Na uložení nových kanalizačních a vodárenských vedení a vedení VO jsou uzavřeny 
příslušné smlouvy opravňující k uložení vedení do silničních pozemků, na základě 
předložených podkladů, upřesňující délky a způsob uložení do silničního pozemku.  

4. Stavba vodovodních  a kanalizačních vedení a vedení VO bude časoprostorově 
koordinována se stavbou rekonstrukcí silnice III/32551 ve Vrchlabí 

5. Objízdní trasy budou upřesněny v dostatečném předstihu před zahájením stavebních 
prací na stavbě.  

6. Zásah bude povolen rozhodnutím silničního správního úřadu, který rovněž stanoví 
přechodné i případně trvalé dopravní značení a objízdné trasy.  

  
32. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 18i vyhlášky č. 503/2006Sb. Žádost o vydání kolaudačního 
souhlasu podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti (vč. příloh) jsou stanoveny 
v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.  Podmínkou vydání kolaudačního souhlasu na stavby, které 
jsou předmětem tohoto rozhodnutí je, aby byla vydána povolení k užívání staveb nacházejících se 
v konstrukci vozovky a dále souvisejících staveb dle vydaného ÚR a souvisejících staveb (přilehlých 
chodníků).  

 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a)  správního řádu: 

• Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby)- dodejky 
Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  
Hradec Králové 
  
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu   

• Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem) 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  
Hradec Králové 4, Domov pro seniory Vrchlabí, IDDS: dr6ki5s, sídlo: Žižkova č.p. 590, 543 01  Vrchlabí 
1, MELO s.r.o., IDDS: tvzk6v4, sídlo: 17. listopadu č.p. 237, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, 
ASTER, s.r.o., IDDS: sdvnsqv, sídlo: Denisova č.p. 504, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1, Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, s. o.,uccchjm, sídlo: Dlážděná č.p. 1003/5, 110 00  Praha 1-
Nové Město, Labit, a.s., IDDS: t43vadw,sídlo: Nádražní č.p. 472, 543 01  Vrchlabí 1, Město Vrchlabí, 
Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1, Petr Kalenský, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Lucie 
Kalenská Krajníková, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Oldřich Mertlík, Dělnická č.p. 188, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ladislav Michl, U Chmelnice č.p. 1419, 751 31  Lipník nad Bečvou I-Město, 
Jana Michlová, Kbely č.p. 383, 543 02  Vrchlabí 4, Vladimíra Vydrová, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Obec Kunčice nad Labem, IDDS: eaybxcm,sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61  
Kunčice nad Labem, Zdeněk Šolc, Dělnická č.p. 582, 543 03  Vrchlabí 3, Milena Šolcová, Dělnická č.p. 
582, 543 03  Vrchlabí 3, ARGO-HYTOS s.r.o., IDDS: a9nm8rd,sídlo: Dělnická č.p. 1306, 543 01  Vrchlabí 
1, Gerlinda Dědková, Dělnická č.p. 55, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Šárka Štěpánková, Dělnická č.p. 82, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Pavel Mašek, Dělnická č.p. 298, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jaroslav 
Horský, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Dagmar Horská, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Milouš Štilec, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ivanka Štilcová, Dělnická č.p. 
152, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Martina Komanová, Dolní Branná č.p. 427, 543 62  Dolní Branná, 
Zdeněk Bartoň, Pražská č.p. 879, 543 01  Vrchlabí 1, Lenka Bartoňová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Marie Carvová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Miloš Dostál, Poštovní č.p. 487, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ivona Dostálová, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Tomáš 
Janata, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Klára Janatová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Jana Kičová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jaromír Malík, Dělnická č.p. 72, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jitka Malíková, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Anna 
Malíková, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Lucie Martincová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 
03  Vrchlabí 3, Anton Martinec, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ondřej Polák, Dělnická č.p. 
72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Irmgard Rosenbergerová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, 
Martin Smeták, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Marcela Šebelová, Dělnická č.p. 72, 
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Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ing. Petr Blaško, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Iveta 
Blašková, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Martin Košnar, Dr. Sokola č.p. 828, 289 12  
Sadská, ŠKODA AUTO a.s., IDDS: 67wchuf sídlo: tř. Václava Klementa č.p. 869, Mladá Boleslav II, 293 
01  Mladá Boleslav 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 16.05.2016 podal stavebník - Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové, kterého zastupuje CR Project s.r.o., IČO 
27086135, Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav-Čejetičky – p. Jana Tuzarová žádost o vydání 
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Vrchlabí, obecný 
stavební úřad dne 18.05.2016 pod č.j. SÚ/6488/2016-3.  

Speciální stavební úřad na základě podané žádosti svým opatřením ze dne  19.05.2016 pod č.j. 
SÚ/6415/2016-6 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Speciální stavební úřad MěÚ Vrchlabí  současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 
500/2004 Sb. (správní řád) dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve 
lhůtě  do 3 pracovních dnů od lhůty stanovené pro námitky účastníků řízení. Dále účastníky řízení 
upozornil na skutečnost, že po uplynutí  této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

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 ustanovení § 25 odst. 2 a 3 správního řádu 
v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká  účastníků 
uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě.  

Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené doklady z následujících hledisek dle 
ustanovení § 111 odst. 1: 

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li 
ve věci vydáno územní rozhodnutí: 

Ve věci bylo vydáno územní rozhodnutí, z tohoto hlediska  speciální stavební úřad tedy návrh 
nepřezkoumával. A dále se jedná o rekonstrukci stávající komunikace III/32551, kde tato stavba 
nevyžadovala vydání územního rozhodnutí.  

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad 
Vrchlabí, obecný stavební úřad dne 18.05.2016 pod č.j. SÚ/6488/2016-3.  

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu: 

Projektová dokumentace je ověřena oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, její členění a 
obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou číslo 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími 
předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby.  
Obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí a umístění 
stavby a jsou v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Vyhláškou, kterou se provádí  zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška číslo 
104/1997 Sb.. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování 
sousedních nemovitostí a komunikací jsou splněny  -  ošetřeno ve výroku rozhodnutí. Jedná se 
o stavbu a stavební úpravy chodníkových ploch a proto byla stavba posuzována i z hlediska 
splnění podmínek vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba 
je v souladu s touto vyhláškou.  

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení 
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem: 
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Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Technické popř. jiné vybavení 
k užívání stavby  bude vybudováno v rámci vydaných samostatných povolení. V podmínkách 
stavebního povolení pro stavbu komunikace je stanovena podmínka koordinace jednotlivých 
stavebních objektů.       

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány: 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány buď přímo v projektové 
dokumentaci, popř., jsou uvedeny v podmínkách pro provedení stavby stavebního povolení.  

e) Stavební úřad ověří rovněž  účinky budoucího užívání stavby: 

Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné škodlivé látky. Ověření budoucího 
užívání stavby je zajištěno v podmínkách pro provedení stavby a odůvodněno viz. výše  

K žádosti o stavební povolení byly předloženy tyto doklady, stanoviska a vyjádření: 
- Projektová dokumentace DSP zak číslo 2015-049, datum 02.2016 vypracovaná společností CR 

PROJEKT Mladá Boleslav a ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – Ing. Jindřich 
Jirák, ČKAIT 0009708 

- Vyjádření k existenci sítí ve správě ATL Obchodní s. r.o. ze dne 05.06.2015 
- Vyjádření k existenci sítí ve správě LABIT, a. s. ze dne 04.06.2015  
- Vyjádření k existenci sítí ve správě ŠKO-ENERGO ze dne 12.06.2015  
- Vyjádření k existenci sítí ve správě Profičet, s. r. o. Vrchlabí ze dne 17.06.2015  
- Vyjádření k existenci sítí ve správě ČEZ Teplárenská Vrchlabí ze dne 05.06.2015  
- Vyjádření k existenci sítí ve správě NejTV 
- vyjádření k projektové dokumentaci – ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 07.04.2016 pod zn. 1083802931 
- Vyjádření ke stavbě a existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 03.02.2016 pod 

zn. 5001248255 
- Vyjádření ke stavbě a existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 05.02.2016 pod 

zn. 5001243363 
- Vyjádření ke stavbě a existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 22.04.2016 pod 

zn. 5001282181 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 5. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0200452003 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 4. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0200451999 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 3. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0200451991 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 2. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0200451984 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. 1. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0200451975 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s.  – 5. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0100575428 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s.  – 4. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0100575424 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s.  – 3. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0100575415 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s.  – 2. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0100575406 
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s.  – 1. část ze dne 19.05.2016 pod zn. 

0100575397 
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ 

Distribuce, a. s. ze dne 25.05.2016 pod zn. 1085680464 
- Vyjádření o existenci sítí ve správě Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze dne 12.05.2016 

pod č.j. 609434/16 
- Stanovení podmínek ochrany sítě – Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 24.09.2015 

pod č.j. POS 959/15 
- Stanovení podmínek ochrany sítě – Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 20.06.2016 

pod č.j. POS 720/16 
- Vyjádření k PD a existenci sítí ve správě MěVAK Vrchlabí ze dne 20.04.2016  
- Vyjádření k PD a k existenci sítí ve správě Vodohospodářské služby RT, s. r. o. Lánov ze dne 

19.04.2016  
- Vyjádření k existenci sítí a k PD – Služby města Vrchlabí ze dne 27.05.2016  
- Souhrnné stanovisko  ČD telematika, a. s. ze dne 31.03.2016 pod zn. 5316/2016-0 
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- Závazné stanovisko – Drážní úřad Praha ze dne 04.04.2016 pod zn. MP-SOP0705/16-2/SO; DUCR-

20063/16/So 
- Souhrnné stanovisko – Správa železniční dopravní cesty Hradec Králové ze dne 14.04.2016 pod zn. 

7551/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT 
- Vyjádření – Ministerstvo dopravy Pardubice ze dne 07.07.2015 pod zn. 43098/2015-8201-OÚZ-PCE 
- Vyjádření vlastníka pozemku p. p. č. 1523/1 kat. území Vrchlabí – ŠKODA – AUTO ze dne 

15.04.2016  
- Závazné stanovisko – MěÚ – ochrana ZPF ze dne 08.06.2009 pod č.j. 140-OSMM/8442/2009-10  
- Závazné stanovisko – MěÚ – ochrana ZPF ze dne 21.05.2009 pod č.j. 98-OSMM/7165/2009-5 
- Závazné stanovisko – MěÚ – ochrana ZPF ze dne 21.05.2009 pod č.j. 99-OSMM/7171/2009-6 
- Závazné stanovisko – MěÚ ŽP – ochrana ZPF Vrchlabí ze dne 24.02.2016 pod č.j. ŽP/2438/2016  
- Závazné stanovisko – MěÚ ŽP – ochrana ZPF Vrchlabí ze dne 13.05.2016 pod č.j. ŽP/6095/2016  
- Souhrnné stanovisko – MěÚ ŽP Vrchlabí ze dne 13.04.2016 pod č.j. ŽP/4138/2016-2  
- Koordinované závazné stanovisko – MěÚ Vrchlabí ze dne 10.05.2016 pod č.j. KST-STAR/4449/2016 
- Souhrnné vyjádření – MěÚ Vrchlabí ze dne 10.05.2016 pod č.j. KST-STAR/4449/2016  
- Vyjádření k PD  Policie ČR DI Trutnov ze dne 24.05.2016 pod č.j. KRPH-956-135/Čj-2016-051006  
- Rozhodnutí – povolení kácení – MěÚ ŽP Vrchlabí   ze dne 11.05.2016 pod č.j. ŽP/4314/2016-3/Vi 
- Závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Trutnov ze dne 20.04.2016 pod č.j. HSHK-1868-

2/2016  
- Vyjádření ke stavbě – Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové ze dne 21.04.2016 pod 

zn. SUSKHK/6653/16/PO-Kr 
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví města Vrchlabí  
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou ve vlastnictví města Vrchlabí ze 

dne 20.05.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 401/5 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 401/5 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

30.03.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 468 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 468 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

11.04.2016 
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 458 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 458 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

10.05.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek st.p.č. 483 a p. p. č. 419/3 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 419/3 a st.p.č. 483 v kat. území Podhůří-Harta 

ze dne 11.04.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky st. p. č. 210 a st.p.č. 294 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku st.p.č. 210 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

10.05.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 459/1 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 459/1 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

11.04.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 401/6 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 401/6 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

11.04.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 1075/1 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 401/5 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

11.04.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 1099 v kat. území Podhůří-Harta  
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p. č. 1099 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

11.05.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 1468/22, 1468/30 a 1520/4 v kat. území Vrchlabí  
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 1468/22, 1468/30 a 1520/4 v kat. území 

Vrchlabí ze dne 11.04.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek st. p. č. 768 v kat. území Vrchlabí 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku st.p.č. 768 v kat. území Vrchlabí ze dne 11.04.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 624/4 v kat. území Kunčice nad Labem  
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 624/4 v kat. území Kunčice nad Labem ze dne 

11.04.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 195/10 v kat. území Podhůří Harta  
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 195/10 v kat. území podhůří – Harta  ze dne 

11.04.2016 – 4 x smlouva – pozemek rozdělen na podíly 
- Výpis z katastru nemovitostí na p. p. č. 1385/25 kat. území Vrchlabí – tento pozemek nebude stavbou 

dotčen 
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- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 1377/4 v kat. území Vrchlabí  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 624/28 v kat. území Kunčice nad Labem  
- Smlouva č. 0616/16 o nájmu pozemku VS 6408000616 – p. p. č. 624/28 v kat. území Kunčice nad 

Labem ze dne 01.06.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 489/1 v kat. území Podhůří-Harta 
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 489/1 v kat. území Podhůří-Harta ze dne 

20.05.2016  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek p. p. č. 207/5 a p. p. č. 214/5 v kat. území Podhůří-Harta  
- Smlouva o budoucí smlouvě směnné a smlouva o podmínkách realizace stavby na p. p. č. 207/5 a p. 

p. č. 214/5 v kat. území Podhůří – Harta 
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví stavebníka v kat. území 

Vrchlabí  
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví stavebníka v kat. území 

Podhůří-Harta 
- Výpis z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví stavebníka v kat. území 

Kunčice nad Labem 
- Smlouva o právu provést stavbu – inženýrské sítě  - 9/60/16/0051/Kr/N 
- Seznam dotčených pozemků – kat. území Kunčice nad Labem 
- Seznam dotčených pozemků v kat. území Podhůří-Harta 
- Seznam dotčených pozemků v kat. území Vrchlabí  
- Plán kontrolních prohlídek stavby  
- Plná moc k zastupování CR Projekt, s. r. o. – Jana Tuzarová ze dne 29.10.2015  
- Plná moc k zastupování – Královéhradecký kraj – CR Projekt, s. r. o. ze dne 29.10.2015  
- ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ze dne 16.05.2016 pod č.j. 6415/2016  
- Rozhodnutí – územní rozhodnutí ze dne 19.02.2016 pod č.j. SÚ/19162/2015-6 – přeložky sítí  
- Souhlas podle § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. – obecný stavební úřad Vrchlabí ze dne 18.05.2016 

pod č.j. SÚ/6488/2016-3  

- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 15.06.2016  

- Vyjádření Ministerstvo obrany Pardubice ze dne 07.06.2016 pod zn. 52825/2016-8201-OÚZ-PCE 

Při určování okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z rozsahu povolované 
stavby, polohy a umístění stavby na pozemku, odstupů předmětné stavby od hranice pozemků a staveb 
na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem a možných vlivů provádění stavby na 
sousední pozemky a stavby na nich. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jiné osoby, které by 
mohly být na základě  ustanovení § 109  stavebního zákona  účastníky řízení stavební úřad nezjistil.  
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a)  správního řádu: 

• Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby) 
Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  
Hradec Králové 
CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q, sídlo: Pod Borkem č.p. 319, Čejetičky, 293 01  Mladá Boleslav 1 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu   

• Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem) 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  
Hradec Králové 4, Domov pro seniory Vrchlabí, IDDS: dr6ki5s, sídlo: Žižkova č.p. 590, 543 01  Vrchlabí 
1, MELO s.r.o., IDDS: tvzk6v4, sídlo: 17. listopadu č.p. 237, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, 
ASTER, s.r.o., IDDS: sdvnsqv, sídlo: Denisova č.p. 504, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1, Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, s. o.,uccchjm, sídlo: Dlážděná č.p. 1003/5, 110 00  Praha 1-
Nové Město, Labit, a.s., IDDS: t43vadw,sídlo: Nádražní č.p. 472, 543 01  Vrchlabí 1, Město Vrchlabí, 
Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1, Petr Kalenský, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Lucie 
Kalenská Krajníková, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Oldřich Mertlík, Dělnická č.p. 188, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ladislav Michl, U Chmelnice č.p. 1419, 751 31  Lipník nad Bečvou I-Město, 
Jana Michlová, Kbely č.p. 383, 543 02  Vrchlabí 4, Vladimíra Vydrová, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Obec Kunčice nad Labem, IDDS: eaybxcm,sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61  
Kunčice nad Labem, Zdeněk Šolc, Dělnická č.p. 582, 543 03  Vrchlabí 3, Milena Šolcová, Dělnická č.p. 
582, 543 03  Vrchlabí 3, ARGO-HYTOS s.r.o., IDDS: a9nm8rd,sídlo: Dělnická č.p. 1306, 543 01  Vrchlabí 
1, Gerlinda Dědková, Dělnická č.p. 55, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Šárka Štěpánková, Dělnická č.p. 82, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Pavel Mašek, Dělnická č.p. 298, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jaroslav 
Horský, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Dagmar Horská, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Milouš Štilec, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ivanka Štilcová, Dělnická č.p. 
152, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Martina Komanová, Dolní Branná č.p. 427, 543 62  Dolní Branná, 
Zdeněk Bartoň, Pražská č.p. 879, 543 01  Vrchlabí 1, Lenka Bartoňová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  
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Vrchlabí 3, Marie Carvová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Miloš Dostál, Poštovní č.p. 487, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ivona Dostálová, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Tomáš 
Janata, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Klára Janatová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Jana Kičová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jaromír Malík, Dělnická č.p. 72, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jitka Malíková, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Anna 
Malíková, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Lucie Martincová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 
03  Vrchlabí 3, Anton Martinec, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ondřej Polák, Dělnická č.p. 
72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Irmgard Rosenbergerová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, 
Martin Smeták, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Marcela Šebelová, Dělnická č.p. 72, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ing. Petr Blaško, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Iveta 
Blašková, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Martin Košnar, Dr. Sokola č.p. 828, 289 12  
Sadská, ŠKODA AUTO a.s., IDDS: 67wchuf sídlo: tř. Václava Klementa č.p. 869, Mladá Boleslav II, 293 
01  Mladá Boleslav 1 
 

• Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému 
břemenu) 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw, sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41  Lánov 
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, p.o., sídlo: Nádražní č.p. 832, 543 01  Vrchlabí  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

• Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm), 
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 

st. p. 65, 76/1, 76/3, parc. č. 306/12, 752, 763 v katastrálním území Kunčice nad Labem, st. p. 504, 506, 
541, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 564/1, 612, 626, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 762, 771, 776, 777, 888, 
1617, 1672, 2091, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2169, 2170, 2172, 2708, 3389, 
3390, parc. č. 1377/7, 1378/3, 1378/6, 1385/10, 1385/23, 1385/25, 1459/2, 1459/3, 1459/18, 1459/27, 
1459/28, 1459/30, 1459/32, 1461/2, 1468/9, 1468/12, 1468/13, 1468/19, 1468/21, 1468/28, 1520/7, 
1520/9, 1523/1, 1678, 1680/1, 1683/7, 1688/1, 1688/2, 1688/4, 1689/1, 1689/4, 1689/6, 1689/8, 1689/9, 
1689/15, 1695/6, 1695/12, 1695/13, 1695/14, 1802, 1809/8, 1809/9, 1809/11, 1809/24, 1952, 2651, 
2653/2, 2654/1, 2654/2, 3942 v katastrálním území Vrchlabí, st. p. 53, 59, 60/1, 60/2, 61, 62/3, 62/4, 96/1, 
96/2, 103, 105/1, 105/2, 105/3, 106/3, 108, 110/1, 110/2, 111, 114, 116, 127, 130, 142, 150, 157, 171/1, 
176, 209, 214, 215, 230, 232, 234, 245, 272, 288, 289, 297, 300, 305, 309, 310, 346, 365, 414, 415, 446, 
461, 462, 464, 465, 470, 484, 509, 513, 514, 599, 600, 601, 602, 603, 636, 645, 655, 656, 666, 699, 705, 
712, 833, 868, 874, 1038, 294, parc. č. 50, 194/3, 195/4, 197/2, 197/3, 206/5, 214/1, 214/6, 215/1, 
215/14, 215/15, 215/17, 216/2, 216/3, 216/8, 216/20, 216/22, 216/33, 219/1, 221/2, 221/3, 221/6, 228/1, 
228/3, 242/1, 242/2, 249/1, 253/2, 253/16, 253/17, 401/3, 401/7, 401/8, 407/1, 413/1, 413/2, 413/3, 413/5, 
413/6, 413/13, 413/14, 413/19, 413/20, 418/6, 418/8, 419/4, 424/4, 424/5, 430/1, 430/2, 453/1, 453/2, 
453/3, 455/1, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 471/1, 471/3, 475/11, 475/12, 
475/13, 475/14, 475/15, 475/16, 502/2, 502/3, 508/2, 508/3, 1061/3, 1061/11, 1088, 1093/3, 1102, 1104, 
1118 v katastrálním území Podhůří-Harta 
 

• Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona  (ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu), 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 

Kunčice nad Labem č.p. 71, č.p. 72 a č.p. 143,  Vrchlabí č.p. 498, č.p. 506, č.p. 544, č.p. 543, č.p. 495, 
č.p. 541, č.p. 505, č.p. 542, č.p. 831, č.p. 532, č.p. 576, č.p. 590, č.p. 598, č.p. 662, č.p. 1032, č.p. 1035, 
č.p. 1417 a č.p. 1416,  Vrchlabí, Podhůří č.p. 401, č.p. 12, č.p. 25, č.p. 22, č.p. 181, č.p. 21, č.p. 53, č.p. 
55, č.p. 64, č.p. 70, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 88, č.p. 91, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 
104, č.p. 114, č.p. 123, č.p. 148, č.p. 155, č.p. 166, č.p. 175, č.p. 165, č.p. 185, č.p. 188, č.p. 197, č.p. 
198, č.p. 20, č.p. 231, č.p. 218, č.p. 223, č.p. 242, č.p. 264, č.p. 265, č.p. 237, č.p. 295, č.p. 293, č.p. 294, 
č.p. 292, č.p. 415, č.p. 409, č.p. 408, č.p. 410, č.p. 413, č.p. 296, č.p. 407, č.p. 411, č.p. 414, č.p. 475, 
č.p. 298 a č.p. 481 
 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.  

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, 
případně v podmínkách stavebního povolení.  
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 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.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
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.  
 
      
      otisk úředního razítka 
Hana Vondrušková  v. r.       za správnost vyhotovení: 
vedoucí stavebního úřadu      Kreislová Markéta  
  
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen 
15.06.2016 
 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Rozdělovník: (doručí se) 
Účastníci řízení: 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a)  správního řádu: 

• Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby)- dodejky 
Královéhradecký kraj, hejtman Bc. Lubomír Franc, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové 
CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q, sídlo: Pod Borkem č.p. 319, Čejetičky, 293 01  Mladá Boleslav 1 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou 

• Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem) 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4, Domov 
pro seniory Vrchlabí, IDDS: dr6ki5s, sídlo: Žižkova č.p. 590, 543 01  Vrchlabí 1, MELO s.r.o., IDDS: tvzk6v4, sídlo: 17. listopadu č.p. 
237, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, ASTER, s.r.o., IDDS: sdvnsqv, sídlo: Denisova č.p. 504, Valdické Předměstí, 506 01  
Jičín 1, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, s. o.,uccchjm, sídlo: Dlážděná č.p. 1003/5, 110 00  Praha 1-Nové 
Město, Labit, a.s., IDDS: t43vadw,sídlo: Nádražní č.p. 472, 543 01  Vrchlabí 1, Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1, 
Petr Kalenský, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Lucie Kalenská Krajníková, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Oldřich Mertlík, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ladislav Michl, U Chmelnice č.p. 1419, 751 31  Lipník 
nad Bečvou I-Město, Jana Michlová, Kbely č.p. 383, 543 02  Vrchlabí 4, Vladimíra Vydrová, Dělnická č.p. 188, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Obec Kunčice nad Labem, IDDS: eaybxcm,sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 121, 543 61  Kunčice nad Labem, Zdeněk 
Šolc, Dělnická č.p. 582, 543 03  Vrchlabí 3, Milena Šolcová, Dělnická č.p. 582, 543 03  Vrchlabí 3, ARGO-HYTOS s.r.o., IDDS: 
a9nm8rd,sídlo: Dělnická č.p. 1306, 543 01  Vrchlabí 1, Gerlinda Dědková, Dělnická č.p. 55, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Šárka 
Štěpánková, Dělnická č.p. 82, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Pavel Mašek, Dělnická č.p. 298, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jaroslav 
Horský, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Dagmar Horská, Dělnická č.p. 21, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Milouš Štilec, 
Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ivanka Štilcová, Dělnická č.p. 152, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Martina Komanová, 
Dolní Branná č.p. 427, 543 62  Dolní Branná, Zdeněk Bartoň, Pražská č.p. 879, 543 01  Vrchlabí 1, Lenka Bartoňová, Dělnická č.p. 
73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Marie Carvová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Miloš Dostál, Poštovní č.p. 487, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ivona Dostálová, Poštovní č.p. 487, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Tomáš Janata, Dělnická č.p. 73, 
Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Klára Janatová, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jana Kičová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 
543 03  Vrchlabí 3, Jaromír Malík, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Jitka Malíková, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Anna Malíková, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Lucie Martincová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Anton Martinec, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ondřej Polák, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 
3, Irmgard Rosenbergerová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Martin Smeták, Dělnická č.p. 73, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Marcela Šebelová, Dělnická č.p. 72, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Ing. Petr Blaško, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03  
Vrchlabí 3, Iveta Blašková, Dělnická č.p. 20, Podhůří, 543 03  Vrchlabí 3, Martin Košnar, Dr. Sokola č.p. 828, 289 12  Sadská, 
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ŠKODA AUTO a.s., IDDS: 67wchuf sídlo: tř. Václava Klementa č.p. 869, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1 
 

• Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu) 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw, sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41  Lánov 
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: mdvk534, sídlo: Nádražní č.p. 832, 543 01  Vrchlabí 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

• Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm), 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 

st. p. 65, 76/1, 76/3, parc. č. 306/12, 752, 763 v katastrálním území Kunčice nad Labem, st. p. 504, 506, 541, 542/1, 542/2, 542/3, 
542/4, 564/1, 612, 626, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 762, 771, 776, 777, 888, 1617, 1672, 2091, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 
2138, 2139, 2140, 2169, 2170, 2172, 2708, 3389, 3390, parc. č. 1377/7, 1378/3, 1378/6, 1385/10, 1385/23, 1385/25, 1459/2, 
1459/3, 1459/18, 1459/27, 1459/28, 1459/30, 1459/32, 1461/2, 1468/9, 1468/12, 1468/13, 1468/19, 1468/21, 1468/28, 1520/7, 
1520/9, 1523/1, 1678, 1680/1, 1683/7, 1688/1, 1688/2, 1688/4, 1689/1, 1689/4, 1689/6, 1689/8, 1689/9, 1689/15, 1695/6, 1695/12, 
1695/13, 1695/14, 1802, 1809/8, 1809/9, 1809/11, 1809/24, 1952, 2651, 2653/2, 2654/1, 2654/2, 3942 v katastrálním území 
Vrchlabí, st. p. 53, 59, 60/1, 60/2, 61, 62/3, 62/4, 96/1, 96/2, 103, 105/1, 105/2, 105/3, 106/3, 108, 110/1, 110/2, 111, 114, 116, 127, 
130, 142, 150, 157, 171/1, 176, 209, 214, 215, 230, 232, 234, 245, 272, 288, 289, 297, 300, 305, 309, 310, 346, 365, 414, 415, 446, 
461, 462, 464, 465, 470, 484, 509, 513, 514, 599, 600, 601, 602, 603, 636, 645, 655, 656, 666, 699, 705, 712, 833, 868, 874, 1038, 
294, parc. č. 50, 194/3, 195/4, 197/2, 197/3, 206/5, 214/1, 214/6, 215/1, 215/14, 215/15, 215/17, 216/2, 216/3, 216/8, 216/20, 
216/22, 216/33, 219/1, 221/2, 221/3, 221/6, 228/1, 228/3, 242/1, 242/2, 249/1, 253/2, 253/16, 253/17, 401/3, 401/7, 401/8, 407/1, 
413/1, 413/2, 413/3, 413/5, 413/6, 413/13, 413/14, 413/19, 413/20, 418/6, 418/8, 419/4, 424/4, 424/5, 430/1, 430/2, 453/1, 453/2, 
453/3, 455/1, 455/11, 455/12, 455/13, 455/14, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 471/1, 471/3, 475/11, 475/12, 475/13, 475/14, 475/15, 
475/16, 502/2, 502/3, 508/2, 508/3, 1061/3, 1061/11, 1088, 1093/3, 1102, 1104, 1118 v katastrálním území Podhůří-Harta 
 

• Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona  (ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající 
věcnému břemenu), 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 

Kunčice nad Labem č.p. 71, č.p. 72 a č.p. 143,  Vrchlabí č.p. 498, č.p. 506, č.p. 544, č.p. 543, č.p. 495, č.p. 541, č.p. 505, č.p. 542, 
č.p. 831, č.p. 532, č.p. 576, č.p. 590, č.p. 598, č.p. 662, č.p. 1032, č.p. 1035, č.p. 1417 a č.p. 1416,  Vrchlabí, Podhůří č.p. 401, č.p. 
12, č.p. 25, č.p. 22, č.p. 181, č.p. 21, č.p. 53, č.p. 55, č.p. 64, č.p. 70, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 88, č.p. 
91, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 104, č.p. 114, č.p. 123, č.p. 148, č.p. 155, č.p. 166, č.p. 175, č.p. 165, č.p. 185, č.p. 188, č.p. 197, č.p. 198, 
č.p. 20, č.p. 231, č.p. 218, č.p. 223, č.p. 242, č.p. 264, č.p. 265, č.p. 237, č.p. 295, č.p. 293, č.p. 294, č.p. 292, č.p. 415, č.p. 409, 
č.p. 408, č.p. 410, č.p. 413, č.p. 296, č.p. 407, č.p. 411, č.p. 414, č.p. 475, č.p. 298 a č.p. 481 
 

• Podle § 109 písmeno g) stavebního zákona (osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis) – netýká se 
 
Dotčené orgány: (dodejky) 
Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e, sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03  Trutnov 3 
Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ  p. Havlíčková, Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP -SSÚ  p. Hana Bajerová, Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
Městský úřad odbor  ŽP - ochrana ZPF, Krkonošská č.p. 8, 543 01  Vrchlabí 1 
Městský úřad, odbor životního prostředí, Krkonošská č.p. 8, 543 01  Vrchlabí 1 
Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, IDDS: hjyaavk, sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd, sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov,dopravní inspektorát, IDDS: 
urnai6dsídlo: Žižkova č.p. 296, Horní Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
Městský úřad Vrchlabí, obecný stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
 
Na vědomí: 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i, sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00  Praha 4-Michle 
Nej TV a.s., pobočka Nový Bydžov, Francouzská č.p. 75/4, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
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K vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Vrchlabí, Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí 
Obecní úřad Kunčice nad Labem  
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce.     
 
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
  ……………………………………….   ………………………………… 
 
 
………………………............................................................................. 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce. 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 
 
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
  ……………………………………….   ………………………………… 
 
 
………………………............................................................................. 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem 
umožňujícím dálkové přístup. 
 
Obecní úřad Kunčice nad Labem tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o 
vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí 
žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na speciální stavební úřad 
Městského úřadu ve Vrchlabí.  Toto rozhodnutí  bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce  
Městského úřadu ve Vrchlabí (www.muvrchlabi.cz).  
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