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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 a § 169
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení, kterou dne 18.12.2020 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Údržba silnic
Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
“III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace“
obec Hajnice, Libňatov, Maršov u Úpice
obsahující stavební objekty:
SO 001 Příprava území
SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (stavba hlavní)
SO 102 Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505
SO 103 Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430
SO 104 Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970
SO 201 Most ev.č. 3041-1
SO 202 Most ev.č. 3041-2
SO 203 Most ev.č. 3041-3
SO 204 Most ev.č. 3041-4
SO 121 Vyvolané úpravy silnic II. třídy
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SO 122 Vyvolané úpravy silnic III. třídy
SO 131 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů km 0,000 – 1,080
SO 132 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů km 1,080 - 1,505
SO 133 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů km 1,505 - 3,430
SO 134 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů km 3,430 – 4,970
SO 141 Nástupiště zastávky Libňatov, hor.zast. – novostavba
SO 142 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol.zast. – novostavba
SO 143 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny – novostavba
SO 190 Trvalé dopravní značení
SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,080
SO 303 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430
SO 801 Sadové úpravy a náhradní výsadba
SO 901 Dopravně inženýrská opatření
SO 902 Pomocné dopravní stavby a opatření
(dále i “stavba“).
Popis stavby:
SO 001 Příprava území
Objekt řeší přípravu prostoru staveniště pro stavbu (kácení, apod.). Nejedná se o stavbu
z hlediska stavebního zákona.
SO 101 Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080,
SO 103 Silnice III/3041 km 1,505 - 3,430
Intravilány Libňatov a Maršov u Úpice - bude provedena kompletní výměna konstrukčních
vrstev vozovky. Sanace zemní pláně je navržena úpravou podložní zeminy hydraulickými
pojivy. Dojde k rekonstrukci dešťové kanalizace a povrchového odvodnění komunikace. Dojde
k úpravě stávajících místních a účelových komunikacích v rozsahu dotčení stavbou.
Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
Druh stavby:

Stavební úprava komunikace, funkční skupina B – sběrné
komunikace

Charakteristika:

průtah silnice III. třídy

Plocha rekonstruované silnice:

5944+9925= 15 869 m2

Parametry komunikace:
Šířka krytu silnice:

5,5 m (Libňatov), 5,0 m (Maršov u Úpice)

Nezpevněná krajnice:

0,75 m bez svodidel, 1,50 m - se svodidly

Rekonstrukcí dojde na sjednocení šířkového uspořádání na kategorii S6,5 (S6,0). Osa
komunikace co nejvíce kopíruje stávající stav. Niveleta komunikace v co největší míře kopíruje
stávající stav a vyrovnává lokální nerovnosti. Maximální podélný sklon v úseku je +8,81 %
a minimální podélný sklon je -0,50 %. Silnice III/3041 je navržena v základním střechovitém
příčném sklonu 2,5 %. Klopení komunikace vychází ze směrového a podélného motivu a je
řešeno dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110.
Tvar zemního tělesa kopíruje stávající stav. Vzhledem k předpokládané úrovni parapláně ve
vrstvě jílů je uvažováno zlepšení zeminy hydraulickými pojivy v množství do 3 %. Přesná
receptura bude stanovena zhotovitelem po odběru vzorků a zkouškách směsi. Provedení zemní
pláně musí zajistit odvod srážkové vody. Sklon musí být upraven na hodnotu min. základního
příčného sklonu 3%. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti
z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 60 MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006;1998.
Povrchové odvodnění komunikace bude řešeno stejně jako ve stávajícím stavu pomocí uličních
vpustí do stávající dešťové kanalizace.
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SO 102 Silnice III/3041 km 1,080 - 1,505
SO 104 Silnice III/3041 km 3,430 - 4,970
extravilánové úseky - bude provedena výměna krytových vrstev s recyklací podkladní vrstvy.
Lokálně jsou na cca 30% délky trasy navrženy sanace propadlých okrajů vozovky. Dojde
k obnově krajnic, příkopů a rekonstrukci propustků pro řádné odvodnění komunikace.
Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
Druh stavby:

Stavební úprava komunikace, návrhová kategorie: S6,5

Dopravní význam:

silnice III. třídy

Plocha rekonstruované silnice:

2338 + 7773 = 10 111 m2

Parametry komunikace:
Šíře jízdního pruhu SO 102:

2x 2,75m

Šíře jízdního pruhu SO 104:

2x 5,00 m

Nezpevněná krajnice:

0,75m bez svodidel, 1,50 m - se svodidly

Rekonstrukcí dojde na sjednocení šířkového uspořádání na kategorii S6,5 (SO 102), potažmo
odvozená S6,0 (SO 104). Osa komunikace co nejvíce kopíruje stávající stav. Výškové řešení
kopíruje stávající stav s tím, že niveleta bude zesílením konstrukce zvýšena o průměrně cca 70
mm. Maximální podélný sklon v úseku je +6,95 % a minimální podélný sklon je +0,16 %
(v tomto úseku je odvodnění zajištěné stávajícím systémem meliorací). Dále v místech malého
podélného sklonu je odvodnění zajištěno minimálním sklonem příkopu 0,5% Silnice III/3041 je
navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5%. Klopení komunikace vychází ze
směrového a podélného motivu a je řešeno dle ČSN 73 6101. Tvar zemního tělesa kopíruje
stávající stav. Projekt navrhuje ve 30% trasy oboustranně provedení sanace propadlých okrajů
vozovky. Sanace bude provedena vhodným materiálem dle ČSN 73 6133. V místě sanace
zemní pláně musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího
cyklu Edef2=45 MPa. Je navržena recyklace zastudena dle TP 208, kdy jsou využity stávající
vrstvy komunikace do nové stmelené podkladní vrstvy. Dojde tak k využití části původního
materiálu a zmenší se objemy odpadů na skládky a nutnost navážení nakupovaného materiálu.
Pro dosypávky nezpevněných krajnic případně i do podkladních vrstev bude využit R – materiál
s vyhovující kvalitativní třídou dle vyhl. 130/2019 Sb. ke zvolené technologii rekonstrukce
nejsou součástí stavby rozsáhlé zemní práce. Bilance zemních prací není zpracována.
Odvodnění je řešeno přes krajnici do okolního terénu, kde se voda vsakuje nebo je svedena do
stávající vodoteče. Odvodňovací příkopy chybí nebo jsou zaneseny. Je navrženo pročištění
příkopů a jejich doplnění. Příkopy jsou navrženy ve sklonu 1:1 – 1:2,5. Svahy příkopů se
sklonem 1:1 budou zajištěny protierozní geomříží. Stávající podélné propustky budou opraveny
a doplněny. V rámci objektů dojde k rekonstrukci příčných propustků. Na části komunikace je
navržen podobrubníkový rigol, který je odvodněn skluzem do příkopu.
Římsy pro osazení svodidel - v místě nedostatečné šířky tělesa komunikace a krajnice budou
pro osazení svodidel a zajištění komunikace realizovány nové železobetonové římsy se
základem. Římsy jsou situovány: (km 0,055 – 0,092 vpravo, km 0,975 – 1,058 vpravo, km 1,117
– 1,201 vpravo, km 1,310 – 1,349 vpravo). Vzhledem k jejich umístění je navrženo jejich
založení pomocí mikropilot.
Propustky - součástí objektů komunikací je i obnova stávajících příčných a podélných propustků
v rozsahu dle PD. U stávajících podélných propustků (převážně samostatné vjezdy) je
uvažováno s jejich vyčištěním, napojením na příkopy a obnovou odláždění na vtoku a výtoku.
Pokud budou po vyčištění zjištěny výrazné poruchy znemožňující funkčnost propustků a dalších
odvodňovacích zařízení, dojde k jejich výměně. Případná náhrada propustků bude provedena
z korugovaných plastový trub z PP SN 16 odpovídajícího průměru. U příčných propustků pod
komunikací je uvažována jejich výměna, pokud není v projektové dokumentaci uvedeno jinak.
SO 101, 102, 103 a 104 - jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby.
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SO 121 Vyvolané úpravy silnic II. třídy
SO 122 Vyvolané úpravy silnic III. třídy
SO 131 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů km 0,000 – 1,080
SO 132 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů km 1,080 - 1,505
SO 133 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů km 1,505 - 3,430
SO 134 Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů km 3,430 – 4,970
Jedná se o stavební úpravy dosavadní stavby.
Záměrem objektů jsou vyvolané úpravy silnic II. třídy, III. třídy, místních komunikací, účelových
komunikací, chodníků, sjezdů.
Místní a účelové komunikace - v místě napojení na místní a účelové komunikace dojde
k úpravě v napojení krytových vrstev komunikace a plynulému přechodu podkladních vrstev.
Pro zajištění funkčního odvodnění dojde k napojení obrub, případně odvodňovacích proužků
a včetně případných propustků pod komunikacemi. Hranice zásahu do místních komunikací je
ve většině případů ohraničena koncem zakružovacích oblouků nároží. Konstrukce vozovky
odpovídá navazující části silnice III/3041 s tím, že na šířku 2,0m je navrženo plynulé napojení
v krytových vrstvách.
Chodníky - v dílčích úsecích rekonstrukce komunikace dojde k zásahu do stávajících
chodníkových ploch. V rozsahu záměru dojde pouze ke zpětnému předláždění dotčených ploch
v původním materiálovém řešení a rozsahu. Nepoužitelné a poškozené prvky budou vyměněny.
Předmětem objektů je i odstranění stávajících obrub a krytových vrstev chodníků. V dotčených
plochách budou doplněny hmatové úpravy v souladu s vyhláškou č.398/2009. V případě, že je
to pro zajištění funkce prvků nutné (např. signální pásy), budou provedeny na celou šířku
chodníkové plochy nebo nástupišť i mimo přímý rozsah dotčení stavbou! Výškové řešení bude
upraveno a navazuje na rekonstruovanou III/3041. Příčný sklon chodníků respektuje stávající
stav, pokud úpravou silnice nedojde k vyvolané úpravě. Šířkové uspořádání respektuje stávající
stav, pokud úpravou silnice nedojde k vyvolané úpravě.
Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické
dopravy. Chodníky jsou od jízdního pruhu silnice či MK odděleny pomocí betonových silničních
obrubníků v betonovém loži C20/25 n XF3. Chodníky (včetně vjezdů) jsou od zeleného pásu
odděleny pomocí betonových chodníkových obrubníků 500/80/250 osazených do betonového
lože, které budou osazeny +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Silniční
betonový obrubník bude osazen na základní podsádku +12 cm vůči silnici. V místech nástupů
na chodník, míst určených pro přecházení bude podsádka snížena na +2 cm. V místech sjezdů
bude podsádka obrubníku +5 cm. V místech stávajících podezdívek plotů či zdiva budov bude
na svislou část osazena nopová fólie, která bude vyčnívat na chodník 2-3 cm. Nebezpečné
prostory pro nevidomé budou vymezeny pomocí varovných pásů o šíři 40 cm, které budou
přesahovat do výšky min. +8 cm silničního kamenného obrubníku. Varovné pásy budou
zhotoveny ze slepecké dlažby, barvy červené. Signální pásy o šíři 80 cm ze slepecké dlažby,
barvy červené, jsou navrženy v místech určených pro přecházení (odsazené o 40 cm od
varovných pásů), přechodů pro chodce a nástupišť mimoměstské dopravy. Signální pásy
vycházejí z přirozené či umělé vodící linie. V rámci stavebních prací budou výškově vyrovnány
a zpětně osazeny poklopy, krycí hrnce a další zařízení v ploše chodníků. Budou upraveny
a výškově vyrovnány čistící kusy dešťových svodů. Obnažená zemní pláň bude urovnána
a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006.
Sjezdy - v rámci objektu budou obnoveny stávající sjezdy od nemovitostí. V místě sjezdů bude
obruba snížena na podsádku +5 cm a doplněna varovným pásem v případech vyžadovaných
vyhláškou. V případě výraznějších úprav nivelety bude předlážněna celá plocha sjezdů i např.
za zeleným pásem pro plynulé napojení. Sjezdy budou obnoveny v původním materiálovém
řešení, pokud není v PD graficky prezentováno jinak. Obnažená zemní pláň bude urovnána
a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006.
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SO 141 Nástupiště zastávky Libňatov, hor.zast. – novostavba
SO 142 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, dol.zast. – novostavba
SO 143 Nástupiště zastávky Maršov u Úpice, Pustiny – novostavba
Délka nástupní hrany bude 12,0 m. Šířka nástupišť je vzhledem k majetkoprávním poměrům
v místě navržena 2,0 m, případně 1,70 m. Nástupní hrana autobusové zastávky bude
vymezena pomocí kontrastního pásu na celkovou šířku 0,50m od hrany obrubníku
a v barevném odstínu žlutá, v celé délce nástupní hrany. Nástup je vymezen pomocí signálního
pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu.
Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě
červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou. Nástupiště je navrženo
o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm
od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20m nad pochozí plochou.
SO 201 Most ev.č. 3041-1
Objekt řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu. Stávající železobetonová deska na
kamenné spodní stavbě bude rekonstruována ve stávajícím umístění. Dojde k odstranění
stávající nosné konstrukce a ubourání částí spodní stavby. Na stávající spodní stavbu
zesílenou pomocí mikropilot bude uložena nová rozšířená nosná konstrukce – železobetonová
deska. Bude provedena obnova hydroizolace a odvodnění mostu, realizováno nové mostní
vybavení a zádržný systém mostu.
SO 202 Most ev.č. 3041-2
Objekt řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu. Stávající železobetonová deska na
kamenné spodní stavbě bude rekonstruována ve stávajícím umístění. Dojde k odstranění
stávající nosné konstrukce a ubourání částí spodní stavby. Na stávající spodní stavbu zesílenou
pomocí mikropilot bude uložena nová rozšířená nosná konstrukce – železobetonová deska.
Bude provedena obnova hydroizolace a odvodnění mostu, realizováno nové mostní vybavení
a zádržný systém mostu.
SO 203 Most ev.č. 3041-3
Objekt řeší přestavbu stávajícího mostního objektu. Stávající železobetonová deska na
kamenné spodní stavbě bude ubourána včetně převážné části spodní stavby. V místě mostu
bude vzhledem k šikmosti osazena nová ocelová flexibilní nosná konstrukce. Na nátokové
straně bude profil seříznut dle sklonu terénu a bude opevněn kamenem do betonu. Na výtokové
straně bude kvůli aktuálnímu sestavení KN realizováno nové čelo z monolitického
železobetonu.
SO 204 Most ev.č. 3041-4
Objekt řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu. Stávající železobetonová deska na
kamenné spodní stavbě bude rekonstruována ve stávajícím umístění. Dojde k odstranění
stávající nosné konstrukce a ubourání částí spodní stavby. Na stávající spodní stavbu
zesílenou pomocí mikropilot bude uložena nová rozšířená nosná konstrukce – železobetonová
deska. Bude provedena obnova hydroizolace a odvodnění mostu, realizováno nové mostní
vybavení a zádržný systém mostu.
U SO 201, 202. 203 a 204 se jedná se o rozšíření (přístavbu) stávající stavby, kterou se stavba
půdorysně rozšiřuje.
SO 190 Trvalé dopravní značení
Objekt řeší trvalé dopravní značení po dokončení stavby. Nejedná se o stavbu z hlediska
stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno formou stanovení místní úpravy
provozu a zajištěno zhotovitelem stavby před uvedením do provozu.
SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,080 – změna dokončené
stavby – stavební úprava
Pro odvedení dešťových vod z komunikace v silničním km 0,000 až km 1,080 jsou navrženy
jednak typové uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní s mříží s nálevkou pro
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vozovky D 400 v celkovém počtu 7 kusů a šachty s mříží, které plní zároveň funkci vpustí
v celkovém počtu 8 kusů.
Projektovaná stoka „A“ PP SN 12 celkové délky 75,16 m (DN 400 – 20,52 m, DN 300 – 8,85 m,
DN 250 – 45,79 m) je vedena od vstupní šachty Ša4 směrem k místu vyústění stávající dešťové
kanalizace obce. Šachta Ša1 bude zřízena v místě stávající šachty s mříží a bude do ní
podchycena i stávající kanalizace DN 400 vedená z druhé strany. Šachta bude proti stávajícímu
stavu prohloubena, aby bylo potrubí vedeno v dostatečné hloubce pod vozovkou. Stávající
výustní objekt bude vyspraven, je nutné doplnit opevnění kamennou rovnaninou z lomového
kamene 80 kg s vyklínováním a urovnáním líce. Objekt nesmí zasahovat do příčného profilu
svahu.
Projektovaná stoka „B“ PP SN 12 celkové délky 162,19 m (DN 400 – 17,53 m, DN 300 – 50,0
m, DN 250 – 89,29 m, PVC dn 160 – 5,37 m) je vedena od místa napojení na odpadní potrubí
od stávajícího žlabu podle skutečnosti k místu napojení na šachtu Š2 související stavby
„Libňatov, most přes potok“, která bude pro toto napojení připravena. Je nutná koordinace obou
staveb. Na stoku je napojena kanalizační přípojka dešťová od vpusti UV1 z trub PVC SN 16 dn
200 mm.
Projektovaná stoka „C“ PP SN 16 celkové délky 11,47 m (DN 300 – 8,68 m, PVC dn 200 – 2,79
m) je vedena od místa napojení odvodnění objektu související vodárny u Tomků k místu
vyústění stávající kanalizace do nádrže. Je nutná koordinace obou staveb. Výměna potrubí
bude provedena ve stávající výškové úrovni, proto je potrubí pod vozovkou navrženo PP SN 16.
Projektovaná stoka „D“ PP SN 16 DN 250 mm (odhad) délky 31,13 m je vedena od místa
napojení na předpokládanou stávající kanalizaci od dvou vpustí v boční ulici směrem k místu
napojení na předpokládanou stávající kanalizaci vyústěnou do nádrže (dle informace obyvatele
obce). Na stoku je napojena kanalizační přípojka dešťová od vpusti UV2 z trub PVC SN 16 dn
200 mm.
Projektovaná stoka „E“ PP SN 12 DN 300 mm délky 180,28 m je vedena od lapače splavenin
LS1 (součást objektu komunikace) k místu vyústění do vodního toku Maršovky IDVT 10167567
v místě stávajícího výustního objektu. Výust stoky „E“ je situována v rozsahu opevnění mostu
ev. č. 3041-2 SO 202. Do šachty Še3 bude podle skutečnosti podchycen stávající příkop podél
boční ulice od pošty. Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové od vpustí UV3 až
UV7 z trub PVC SN 16 dn 200 mm.
Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP SN 12, resp.
SN 16, DN 250 mm až DN 400 mm a z trub PVC dn 160 mm a dn 200 mm celkové délky
460,23 m. Kanalizační přípojky od uličních vpustí jsou navrženy z trub PVC dn 200 mm SN 16
celkové délky 34,69 m. Stávající dešťové přípojky od objektů rodinných domů budou dopojeny
podle skutečnosti na stavbě. Před obsypem potrubí bude provedena zkouška nepropustnosti. O
zkoušce bude pořízen záznam, který bude předložen při kolaudačním souhlasu.
Projektované kapacity - PP DN 400 mm 38,05 m, PP DN 300 mm 247,81 m, PP DN 250 mm
166,21 m, PVC dn 200 mm 37,48 m, PVC dn 160 mm 5,37 m.
Vpusti - pro odvedení dešťových vod z komunikací jsou navrženy typové uliční vpusti UV1 až
UV7 z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní podle VL 2 MD (234.02, 234.05). Vpusti UV
jsou navrženy s mříží s nálevkou pro vozovky D 400. Vpusti budou osazeny na podkladní
betonovou desku tl. vrstvy 100 mm z prostého betonu C 12/15.
Vstupní šachty - v lomech tras, v místech spojení stok nebo napojení přípojek a v místech
nutného odvodnění rigolu jsou navrženy typové kanalizační šachty DN 1000 mm
s prefabrikovaným šachetním dnem, vstupní komín tvoří prefabrikované skruže - rovné
a přechodové, případně přechodová deska. Šachty jsou zakryty litinovými kruhovými poklopy
∅600 mm D400, případně litinovými kruhovými mřížemi ∅600 mm D400. Kanalizační šachtu
Še3 v místě stávajícího spojení příkopů bylo nutné navrhnout jako monolitickou z prostého
betonu C 25/30 tloušťky stěn a dna 300 mm o vnitřních rozměrech 1000x1000 mm. Výztuž
bude navržena v dalším stupni projektové dokumentace. Šachta bude zakryta čtvercovou mříží
z kompozitu.
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SO 303 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 1,505 - 3,430 – změna dokončené
stavby – stavební úprava
Pro odvedení dešťových vod z komunikace v silničním km 1,505 až km 3,430 jsou navrženy
jednak typové uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní s mříží s nálevkou pro
vozovky D 400 v celkovém počtu 24 kusů.
Projektovaná stoka „F“ PP SN 12 celkové délky 369,54 m (DN 400 – 28,33 m, DN 300 – 196,73
m, DN 250 – 144,48 m) je vedena od vstupní šachty Šf11 směrem k místu vyústění do vtokové
jímky na propustku v km 1,992 z trub DN 500 mm. Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky
dešťové od vpustí UV8, UV9, UV11 až UV14 z trub PVC SN 16 dn 200 mm.
Projektovaná stoka „F-1“ PP SN 12 DN 300 mm (odhad) délky 3,87 m je vedena od místa
napojení na předpokládanou stávající kanalizaci vyústěnou do stávajícího příkopu z boku k
místu napojení do vstupní šachty Šf4 stoky „F“. Na stoku je napojena kanalizační přípojka
dešťová od vpusti UV10 z trub PVC SN 16 dn 200 mm.
Projektovaná stoka „G“ PP SN 12, resp. SN 16, celkové délky 352,30 m (DN 400 – 59,61m, DN
300 – 200,90 m, DN 250 – 91,79 m) je vedena od vstupní šachty Šg9 směrem k místu napojení
na stávající dešťovou kanalizaci od nádrže do vstupní šachty Šg1 zřízené na stávající
kanalizaci podle skutečnosti. Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové od vpustí
UV15 až UV26 z trub PVC SN 16 dn 200 mm.
Projektovaná stoka „H“ PP SN 12 celkové délky 206,90 m (DN 300 – 49,97 m, DN 250 – 156,93
m) je vedena od vstupní šachty Šh7 směrem k místu napojení do šachty Šh1 zřízené na
propustku v km 2,909 z trub DN 500 mm. Na stoku jsou napojeny kanalizační přípojky dešťové
od vpustí UV27 až UV31 z trub PVC SN 16 dn 200 mm.
Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP SN 12, resp.
SN 16, DN 250 mm až DN 400 mm celkové délky 934,41 m. Kanalizační přípojky od uličních
vpustí jsou navrženy z trub PVC dn 200 mm SN 16 celkové délky 60,49 m. Stávající dešťové
přípojky od objektů rodinných domů budou dopojeny podle skutečnosti na stavbě. Před
obsypem potrubí bude provedena zkouška nepropustnosti. O zkoušce bude pořízen záznam,
který bude předložen při kolaudačním souhlasu.
Projektované kapacity - PP DN 400 mm 87,94 m, PP DN 300 mm 453,27 m, PP DN 250 mm
393,20 m, PVC dn 200 mm 60,49 m.
Vpusti - pro odvedení dešťových vod z komunikací jsou navrženy typové uliční vpusti UV8 až
UV31 z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní podle VL 2 MD (234.02, 234.05). Vpusti UV
jsou navrženy s mříží s nálevkou pro vozovky D 400. Vpusti budou osazeny na podkladní
betonovou desku tl. vrstvy 100 mm z prostého betonu C 12/15.
Vstupní šachty - v lomech tras, v místech spojení stok nebo napojení přípojek a v místech
nutného odvodnění rigolu jsou navrženy typové kanalizační šachty DN 1000 mms
prefabrikovaným šachetním dnem, vstupní komín tvoří prefabrikované skruže - rovné
a přechodové, případně přechodová deska. Šachty jsou zakryty litinovými kruhovými poklopy
∅600 mm D400.
SO 801 Sadové úpravy a náhradní výsadba
Objekt řeší sadové úpravy a náhradní výsadbu podél silnice. Nejedná se o stavbu z hlediska
stavební zákona.
SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Objekt řeší přechodné dopravní značení a opatření během realizace jednotlivých dílčích etap
výstavby. Nejedná se o stavbu z hlediska stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude
povoleno formou stanovení místní a přechodné úpravy provozu a zajištěno zhotovitelem stavby
na základě reálného harmonogramu prací.
SO 902 Pomocné dopravní stavby a opatření
Objekt řeší vyvolané úpravy a zesílení komunikací objízdných tras. Jedná se o stavební úpravy
a činnosti, které dle §15 vyhl. 104/1997 Sb. a její přílohy č. 5 nevyžadují ohlášení ani stavební
povolení.
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Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
a) druh a účel stavby
Jedná se o soubor staveb dopravní a technické infrastruktury (silnice III/3041, místní
a účelové komunikace, odvodnění). Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího
stavebně-technického stavu silnice III/3041 Maršov u Úpice – intravilán obce Libňatov
a obce Maršov u Úpice a dále extravilán mezi obcemi Libňatov a Maršov u Úpice
a extravilán za obcí Maršov u Úpice.
Místopisně se stavba týká silnice III/3041 od křižovatky s II/304 v obci Libňatov ke
křižovatce s III/30016.
b) údaje o katastrální území a parcelních číslech a druhu pozemku podle katastru
nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje
obec: Hajnice
katastrální území: Kyje u Hajnice
parc.č.

druh pozemku dle KN

st. p. 87 zastavěná plocha a nádvoří
377 trvalý travní porost
401/4 trvalý travní porost

vlastník
Naděžda Mlčochová
Naděžda Mlčochová
Jiří Záruba, Jaroslava Zárubová

481 orná půda

Martin Hebelka, Jakub Zikmunda

501 lesní pozemek

město Jaroměř

504 orná půda

JUDr. Dalibor Kalcso

540/2 trvalý travní porost
563 orná půda

Eva Metelková, Jiří Kašpárek
Zemědělská společnost Svobodné a.s.

565/1 orná půda

Monika Hanušová

565/5 orná půda

Jiří Záruba, Jaroslava Zárubová

595/1 ostatní plocha – ostatní komunikace

Jiří Záruba, Jaroslava Zárubová

600/1 trvalý travní porost

Jiří Záruba, Jaroslava Zárubová

612/7 trvalý travní porost

Zdeněk Nývlt, Marie Nývltová,
Miroslava Švábová

616/1 ostatní plocha – jiná plocha

Zdeněk Nývlt, Marie Nývltová,
Miroslava Švábová

620 trvalý travní porost

Naděžda Mlčochová

622 trvalý travní porost

Naděžda Mlčochová

624/1 zahrada

Naděžda Mlčochová

624/2 trvalý travní porost

Naděžda Mlčochová

624/3 trvalý travní porost

Naděžda Mlčochová

625/2 orná půda

Naděžda Mlčochová

625/3 ostatní plocha – manipulační plocha

Naděžda Mlčochová

640/1 orná půda

Naděžda Mlčochová

1098 ostatní plocha - silnice

KHK – Správa silnic KHK

1111/1 ostatní plocha - silnice

KHK – Správa silnic KHK
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1111/3 ostatní plocha - silnice
1153

vodní plocha – koryto vodního toku
přirozené nebo upravené

KHK – Správa silnic KHK
ČR - Povodí Labe s.p.

obec: Libňatov
katastrální území: Libňatov
parc.č.

druh pozemku dle KN

vlastník

st. p. 61

zastavěná plocha a nádvoří

Miloslav Tomek, Pavlína Bejrová

st. p. 71

zastavěná plocha a nádvoří

Marie Řeháková

st. p. 223

zastavěná plocha a nádvoří

Vladislav Efler, DiS., ČR - ÚZSVM

5

zahrada

Marie Antošová

6/1

trvalý travní porost

Vladislav Bouz, PhDr. Eva Bouzová

8

trvalý travní porost

Milena Gabrielová

10/1

trvalý travní porost

obec Libňatov

10/2

trvalý travní porost

obec Libňatov

26/1

trvalý travní porost

Josef Gabriel. Milena Gabrielová

26/2

ostatní plocha – jiná plocha

obec Libňatov

26/3

trvalý travní porost

Milena Gabrielová

27/1

trvalý travní porost

Helena Mádrová

64

trvalý travní porost

obec Libňatov

67

zahrada

Miloslav Tomek

75

trvalý travní porost

Marie Řeháková

76/2

trvalý travní porost

Marie Řeháková

217/2

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Libňatov

217/3

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Libňatov

226

zahrada

Miloslav Tomek

239

zahrada

Jiřina Machová

1026/1

zahrada

Vladislav Efler, DiS.

1029

ostatní plocha – ostatní komunikace

Marie Netíková, ČR - ÚZSVM

1048/8

trvalý travní porost

Jaroslav Efler

1049

trvalý travní porost

Jaroslav Efler

1053/2

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Libňatov

1053/3

vodní plocha – zamokřená půda

obec Libňatov

1053/4

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Libňatov

1053/15

ostatní plocha – neplodná půda

obec Libňatov

1053/16

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Libňatov
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1053/17

zahrada

Tomáš Vašata, Iva Vašatová

1053/19

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Libňatov

1061/1

ostatní plocha - silnice

KHK – Správa silnic KHK

1099/1

ostatní plocha - silnice

KHK – Správa silnic KHK

1099/4

trvalý travní porost

obec Libňatov

1114

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Libňatov

1177

ostatní plocha – jiná plocha

Vladislav Efler, DiS, ČR - ÚZSVM

obec: Maršov u Úpice
katastrální území: Maršov u Úpice
st. p. 62

zastavěná plocha a nádvoří

Irena Kadaníková

11/2

trvalý travní porost

David Marczicsuk, Jitka Marczicsuková

14

trvalý travní porost

obec Maršov u Úpice

15

trvalý travní porost

obec Maršov u Úpice

22

zahrada

Irena Kadaníková

26

vodní plocha – vodní nádrž umělá

obec Maršov u Úpice

73/1

trvalý travní porost

obec Maršov u Úpice

73/2

ostatní plocha – ostatní komunikace

Petr Bejr, Iva Dvořáková, Jitka Vítková

84

trvalý travní porost

Karel Jansa

87

trvalý travní porost

obec Maršov u Úpice

88

trvalý travní porost

obec Maršov u Úpice, Lubomír Mertlík,
Drahuše Budílková, Alena Mertlíková

92/3

zahrada

Milan Vojtěch

102/1

lesní pozemek

obec Maršov u Úpice

102/3

lesní pozemek

obec Maršov u Úpice

118/6

trvalý travní porost

obec Maršov u Úpice

355/8

zahrada

obec Maršov u Úpice

444

zahrada

obec Maršov u Úpice

496

lesní pozemek

obec Maršov u Úpice

506/3

trvalý travní porost

Josef Vít

508

trvalý travní porost

obec Maršov u Úpice

509/2

trvalý travní porost

obec Maršov u Úpice

510

lesní pozemek

ČR - Lesy České republiky, s.p.

512

trvalý travní porost

Iveta Říhová

513/1

lesní pozemek

Iveta Říhová

514/2

trvalý travní porost

Iveta Říhová

664/13

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Maršov u Úpice

Č.j. MUTN 4316/2021

str. 11

665/2

ostatní plocha – ostatní komunikace

KHK – Správa silnic KHK

665/3

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Maršov u Úpice

665/4

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Maršov u Úpice

667/1

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Maršov u Úpice

668

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Maršov u Úpice

710/4

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Maršov u Úpice

721/2

ostatní plocha – ostatní komunikace

obec Maršov u Úpice

c) popis prostorového řešení stavby
Místopisně se stavba týká silnice III/3041 od křižovatky s II/304 v obci Libňatov ke
křižovatce s III/30016.
Druh stavby: Rekonstrukce komunikace, kategorie komunikace: S 6,5 (S 6,0), funkční
skupina MK: B – sběrná komunikace, charakteristika: intravilán – průtah silnice III. třídy
obcemi Libňatov, Maršov u Úpice, extravilán – silnice III. třídy
Hlavní staničení SO: km 0,000 – 1,080, km 1,080 – 1,505, km 1,505 – 3,430 a km 3,430 –
4,970. Celková délka rekonstrukce silnice III. tř.:1080 + 425 + 1925 + 1540 = 4970 m.
Prostorové řešení stavby je patrné ze situačního výkresu, který je přílohou tohoto
rozhodnutí.
d) umístění stavby na pozemku
Stavba bude umístěna v místě stávajících pozemních komunikace, dle situace stavby, která
je přílohou tohoto rozhodnutí.
e) vymezení území dotčeného vlivy stavby
Stavbou přímo dotčené pozemky:
st. p. 87, parc. č. 377, 401/4, 481, 501, 504, 540/2, 563, 565/1, 565/5, 595/1, 600/1, 612/7,
616/1, 620, 622, 624/1, 624/2, 624/3, 625/2, 625/3, 640/1, 1098, 1111/1, 1111/3, 1153
v katastrálním území Kyje u Hajnice,
st. p. 61, 71, 223, parc. č. 5, 6/1, 8, 10/1, 10/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 64, 67, 75, 76/2,
217/2, 217/3, 226, 239, 1026/1, 1029, 1048/8, 1049, 1053/2, 1053/3, 1053/4, 1053/15,
1053/16, 1053/17, 1053/19, 1061/1, 1099/1, 1099/4, 1114, 1177 v katastrálním území
Libňatov,
st. p. 62, parc. č. 11/2, 14, 15, 22, 26, 73/1, 73/2, 84, 87, 88, 92/3, 102/1, 102/3, 118/6,
355/8, 444, 496, 506/3, 508, 509/2, 510, 512, 513/1, 514/2, 664/13, 665/2, 665/3, 665/4,
667/1, 668, 710/4, 721/2 v katastrálním území Maršov u Úpice.
Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být rozhodnutím dotčeny:
parc. č. 479, 483/5, 484, 485, 543/1, 559/1, 559/3, 576/1, 576/2, 591, 593, 594/2, 616/3,
617/3, 619, 1080, 1085, 1086/2, 1092/1, 1111/7 v katastrálním území Kyje u Hajnice,
st. p. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 28, 29, 30/1, 30/2, 48, 64, 73, 165, 172, 181, 262, 329, parc. č. 4/1,
4/2, 4/3, 6/2, 11/1, 11/2, 12, 29, 32, 33, 79/2, 81/3, 83, 86/1, 217/1, 218, 219, 241/1, 241/2,
242/2, 242/3, 256/1, 256/2, 263/2, 265, 1027/1, 1027/2, 1050/1, 1050/2, 1053/1, 1053/11,
1053/14, 1053/18, 1053/20, 1053/21, 1104 v katastrálním území Libňatov,
st. p. 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 38, 39, 41/1, 41/2, 42, 47, 49, 50,
52, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 64/1, 68/1, 72, 74, 75, 76, 81, 91, 92, 93, 98, 122, 123, 128, 133,
134, 138, 144, 149, 150, 154, 178, parc. č. 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17/2, 17/3, 17/4,
18/1, 18/3, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 34/1, 34/2, 36, 41/1, 42, 45/1, 45/2, 46/1, 48/1, 48/2,
48/3, 48/4, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 54, 61/1, 61/2, 61/3, 62/1, 65/1, 65/2, 65/3, 66, 71/1, 71/2,
71/3, 71/4, 71/6, 71/8, 71/9, 72, 73/3, 76/2, 79, 80, 81, 82, 83/2, 89, 91/1, 92/2, 93/1, 93/3,
93/4, 102/5, 108/1, 113/2, 113/4, 114, 115, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4,
118/5, 120, 122/1, 122/2, 122/3, 130, 159/1, 162, 165, 224/2, 225, 227/2, 354, 355/2, 399,
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401, 445/2, 445/3, 449/1, 503, 506/1, 506/4, 655, 665/6, 665/9, 677/2, 677/4, 685, 689,
702, 727/6, 727/7, 731, 734, 743 v katastrálním území Maršov u Úpice
Libňatov č.p. 96, č.p. 91, č.p. 98, č.p. 82, č.p. 99, č.p. 64, č.p. 32, č.p. 116, č.p. 31, č.p. 25,
č.p. 34, č.p. 108, č.p. 101, č.p. 144, č.e. 26, č.p. 150 a č.p. 200,
Maršov u Úpice č.p. 14, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 15, č.p. 70, č.p. 68, č.p. 16, č.p. 19, č.p. 18,
č.p. 20, č.p. 45, č.p. 63, č.p. 47, č.p. 57, č.p. 25, č.p. 64, č.p. 61, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 30,
č.p. 31, č.p. 58, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 13, č.p. 69, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 75, č.p. 43,
č.p. 59, č.p. 66, č.p. 76, č.p. 22, č.p. 60, č.p. 17 a č.p. 49
Stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby
Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ivan Šír,
Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, Ing.
Ivan Šír, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku
staveb, ČKAIT – 0600809, Ing. Jan Fiala, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT
– 0601877; s přednostním respektováním podmínek tohoto povolení. Ověřená projektová
dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do čtyř let od nabytí právní moci rozhodnutí.
3. Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny
změny v uvedených skutečnostech.
4. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby
je nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou dále
dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, příslušných norem a předpisů na stavbu se
vztahujících.
6. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů:
•

§ 22 odst. 2 cit. zákona: 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.

•

§ 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu
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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 dozvěděl.
8. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
•

§ 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti
s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

9. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich
ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými
správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy
minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené,
musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných
správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
11. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí, aby byl zhotovitelem zajištěn příjezd pro sanitní
a hasičské vozy. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru
jejich umístění v případě havárie.
12. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se
všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
13. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy
v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při
závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
14. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny
do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
15. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem,
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění
bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být
oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
16. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku
(označení stavby, stavebník, zhotovitel, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil,
číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci a stanovený termín
dokončení stavby).
17. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy
č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
18. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
19. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
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20. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce,
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby,
ochranu proti hluku. (§ 156 stavebního zákona).
21. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
Podmínky vyplývající z následující vyjádření správců (vlastníků) sítí technického
vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení
22. obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 – vyjádření k PD ze dne 25.08.2020
23. Obecní úřad Libňatov, Libňatov 148, 542 36 – vyjádření k PD ze dne 25.08.2020, spis.zn.
231.2,č.j. 377/2020
24. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850727/20
25. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850730/20
26. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850733/20
27. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850740/20
28. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850744/20
29. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850749/20
30. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850755/20
31. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850756/20
32. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k PD ze dne 15.12.2020,
zn. 001112100798
33. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428511
34. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428512
35. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428514
36. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428518
37. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428522
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38. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428532
39. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s umístěním stavby
a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 16.12.2020,
zn.934/2020
40. Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov – vyjádření ze dne
19.02.2021
41. Správa silnic Královehradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové –
vyjádření ze dne 02.09.2020
42. Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého
02.10.2020, č.j. Pla/2020/036565

951, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ze dne

43. Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08
Hradec Králové – vyjádření ze dne 30.10.2020, č.j. LCR 953/006118/2020
44. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové – vyjádření ze dne
07.09.2020, č.j. SPU 322901/2020/Ly
Podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu
45. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne
07.12.2020, č.j. KRPH-76255/Čj-2020-051006
V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných
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.
46. Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní
Město, 541 01 Trutnov 1 – závazné stanovisko ze dne 11.01.2021, č.j. MUTN 11969/2020
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako místně příslušný orgán ochran přírody
a krajiny podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů vydává a uděluje podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona žadateli ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje, a.s., IČ: 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
závazné stanovisko – souhlas k zásahu do významného krajinného prvku:
vodního toku Maršovka, IDVT:10167576 (p.p.č. 26, k.ú. Maršov u Úpice, 1053/3, k.ú.
Libňatov,
toku Běluňka IDVT:10100229 (p.p.č. 1153, k.ú. Kyje u Hajnice,
lesa p.p.č. 496, 510, 513/1, 102/1, 102/3 , k.ú. Maršov u Úpice, na p.p.č. 501, k.ú. Kyje
u Hajnice,
ke kterému má dojít v souvislosti s akcí “III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce
komunikace“. Akce bude probíhat na pozemcích v k.ú. Maršov u Úpice, obec Maršov
u Úpice, k.ú. Libňatov, obec Libňatov, k.ú. Kyje u Hajnice, obec Hajnice.
Souhlas se vydává při dodržení uvedených podmínek:
a) Akce musí být prováděna tak, aby bylo maximálně sníženo nebezpečí oslabení
ekologicko stabilizační funkce vodního toku Maršovky, Běluňky a lesa.
b) Při provádění prací (oprava komunikace, příkopů, mostů, propustků, sjezdu,…) musí být
přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik
ropných a stavebních látek a podobně) v toku a lesního prostředí a negativnímu dopadu
na rostliny a živočichy vázané na toto vodní a lesní prostředí.
c) Kácení dřevin (lesního porostu) bude prováděno v co nejmenší nutné míře.
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d) Na lesním pozemku (mimo vymezené staveniště) nebude skladován stavební materiál
a umístěna technická zařízení pro zabezpečení stavby (stavební buňky, WC a další)
a nebudou zde ukládány žádné odpady.
e) Po ukončení stavebních prací bude dotčený lesní pozemek uveden do řádného stavu –
odpovídající lesnímu pozemku.
f) Po ukončení prací budou pozemky vodního toku uvedeny do řádného stavu.
47. Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní
Město, 541 01 Trutnov 1 – koordinované závazné stanovisko ze dne 30.11.2020, č.j.
MUTN 112909/2020
Vodní hospodářství
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad místně příslušný
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto závazné stanovisko:
k provedení stavby - rekonstrukce komunikace
dle § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona
umístěné v k.ú. Libňatov, Maršov u Úpice, Kyje u Hajnice, v kraji Královéhradeckém na
některých pozemcích, které se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně
(PHO2b - Hajnice - vrt H-1), stanovené pro vodovod Hajnice Okresním národním výborem
v Trutnově rozhodnutím č.j. Vod 235/2216/88-Km ze dne 28.09.1988 a zároveň na
pozemcích křížících vodní tok Maršovka a Běluňka a na pozemcích s korytem vodních
toků sousedících,
související vodní tok ……………………………...

Běluňka, Maršovka

IDVT ………………………………………………..

10100229, 10167567

ČHP ………………………………………………...

1-01-02-0500-0-00

HGR…………………………………………………

5151 – Podkrkonošský permokarbon

souřadnice v systému JTSK začátek ………….
konec ……………

Y = 625663, X = 1013630
Y = 629698, X = 1012420

umístění jevu vůči toku……………………………

křížení vodního toku

název a kód vodního útvaru………………………

Běluňka od pramene po ústí do Labe,

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v lednu 2019 Ing.
Ivanem Šírem, Haškova 1714/3, Hradec Králové pod zakázkovým číslem 0180018.
b) Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí a správce vodního
toku Běluňka, Povodí Labe, státní podnik, ze dne 02.10.2020, č. j.: PLa/2020/036565:
•

•

•

Investor si zajistí před započetím stavebních prací schválení povodňového plánu.
Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného
stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing.
Pavel Jansa 495088708, jansap@pla.cz.
Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším
rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové
nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c)
vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho
schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska
pro havarijní plán Ing. Tomáš Kacálek 495088724, kacalekt@pla.cz.
Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy
vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
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Investor oznámí v dostatečném časovém předstihu (min. 5 dní) Povodí Labe, státní
podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem - Ing. Tereza Slezáková, 773 791
499, slezakovat@pla.cz započetí stavebních prací.

•

Celkovou rekonstrukcí mostu nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu
vodního toku.

•

V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta toku. Přebytečný
materiál bude pravidelně odvážen ze stavby.

•

Po dobu realizace díla bude na stavbě k dispozici sorpční látka na záchyt ropných látek
(např. Vapex).

•

Dno a břehové části v místě mostu ev. č. 3041-4 budou opatřeny pískovcem tl. 20 cm
(např. lom Kocbeře, lom Vyhnánov), který je vhodný pro vodní stavby a bude položen do
betonového lože 10 cm.

•

Opevnění koryta, které je součásti stavby mostního objektu bude vymezeno na začátku
a na konci stavby betonovými prahy.

•

Dno vodního toku Běluňka bude v daném místě navazovat na niveletu stávajícího
vodního toku.

•

Po dokončení prací musí být koryto vyčištěno od stavebních a zemních prací.

•

Nově vybudované zařízení zůstane v majetku a péči investora akce.

•

•

•

Požadujeme být přizváni ke kontrole dokončené stavby. Zhotovitel vyzve min. 5
pracovních dní předem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad
Labem - Ing. Tereza Slezáková, 773 791 499, slezakovat@pla.cz. Na místní schůzce
bude přítomen dodavatel a investor stavby. Souhlas s provedenou stavbou bude
potvrzen zápisem do stavebního deníku.
Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku
státu (p.p.č. 1153 v k.ú. Kyje u Hajnice), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí
Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení,
vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro
udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením
§184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností)
dotčeného majetku státu.
Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla
jednacího tohoto stanoviska) obraťte na na Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec
nad Nisou, kontaktní osoba M. Branná, 499 320 209, e-mail: brannam@pla.cz.

c) Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku Maršovka,
Lesy ČR, správa toků ze dne 30.10.2020, č.j. LCR953/006118/2020:
•

realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č.254/2001 Sb., o vodách a
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, a rovněž musí
být provedena v souladu s příslušnou ČSN 752130 (Křížení a souběhy vodních toků s
dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními), s ČSN 736201 (Projektování mostních
objektů);

•

stávající kapacita průtočného profilu mostů zůstane zachována (kapacita mostů v
současné době odpovídá Q100) - dle PD bude stávající nosná konstrukce mostů pouze
částečně ubourána a zbytek bude opravován - asanace (injektáž, mikropiloty);

•

min. 10 dní před samotným zahájením prací bude zahájení oznámeno správci toku p.
Petru Jírovi, tel. 606081094, e-mail: petr.iira@lesvcr.cz,

•

práce budou prováděny v souladu se schválenou PD - případné změny oproti PD budou
odsouhlaseny správcem toku

•

požadujeme přizvání správce toku na kontrolní dny, kde by se případné změny řešily
výše zmíněné případné změny oproti PD nesmí mít vliv na zmenšení kapacity koryta VT
Maršovka
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•

při vlastním provádění prací nesmí dojít ke znečištění koryta VT stavebními hmotami ani
únikem pohonných hmot,

•

na březích koryta vodního toku ani v jejich ochranném pásmu (6m od osy koryta VT)
nebude skladován žádný materiál nebo výkopek, který by mohl být odtud splaven; tento
prostor též nebude využíván k parkování stavebních vozidel a strojů,

•

komunikace, včetně mostů a veškerých dalších součástí, nadále zůstane v majetku
investora, a Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za její poškození
vlivem klimatických činitelů.

d) Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami závadnými
vodám ve smyslu § 39 vodního zákona v platném znění, tj. budou provedena veškerá
opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových a podzemních vod ropnými látkami
nebo jinými látkami závadnými vodám. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně
provést sanaci postiženého místa, tj. při úniku na nezpevněný terén zasaženou zeminu
odtěžit a uložit do nepropustného obalu, při úniku na zpevněné plochy zasypat zasažené
místo dostatečným množstvím vhodného sorbentu, v případě úniku do vody ohradit
postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného sorbentu plovoucího po
hladině. Po nasáknutí závadných látek sorbent mechanicky odstranit a uložit ho do
nepropustného obalu. Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti
následnému úniku obsahu do životního prostředí a proti manipulaci neoprávněnou osobou
a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání
s tímto odpadem podle zákona o odpadech.
e) Při nepříznivém počasí musí být pravidelně kontrolován stav hladiny toku. V případě
předpokladu povodňových průtoků musí být veškerý stavební materiál i technika odstraněny
z míst, kde by mohlo dojít k jejich splavení.
f)

Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě.

g) V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod
únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně
řešit a nahlásit příslušným orgánům.
h) Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.
Lesní hospodářství
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů podle § 48 odst.
2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění změn
a doplňků (dále jen "lesní zákon"), vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního
zákona
souhlas
s umístěním a povolením výše uvedené stavby, která se nachází dle předloženého zákresu
v mapě ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p.p.č. 501
v katastrálním území Kyje u Hajnice, p.p.č. 102/1, 102/3, 127/1, 102/5, 170/2, 159/2, 161,
454/1, 496, 500, 201, 503, 541/2, 510, 513/1, 518/1 v katastrálním území Maršov u Úpice.
souhlas
s vydáním rozhodnutí podle zvláštních předpisů ve prospěch výše uvedené stavby, která má
být mimo jiné realizována na pozemcích určených k plnění funkcí lesa:
p.p.č. 510 katastrální území Maršov u Úpice

- dočasné odnětí PUPFL 15 m2

p.p.č. 496 katastrální území Maršov u Úpice

- dočasné odnětí PUPFL 38 m2
- trvalé odnětí PUPFL 24 m2

p.p.č. 102/3 katastrální území Maršov u Úpice

- dočasné odnětí PUPFL 255 m2

p.p.č. 102/1 katastrální území Maršov u Úpice

- dočasné odnětí PUPFL 25 m2

p.p.č. 513/1 katastrální území Maršov u Úpice

- dočasné odnětí PUPFL 9 m2

p.p.č. 501 katastrální území Kyje u Hajnice

- dočasné odnětí PUPFL 157 m2.
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Tento souhlas je vydáván za následujících podmínek:
a) Veškerá činnost mimo stavbu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a v ochranném
pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesních porostů, jejich
kořenového systému a lesní půdy.
b) Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v okolí stavby nesmí být ukládány
a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební
zařízení, odstavována technika apod.
c) Na základě vydaného rozhodnutí podle zvláštních předpisů, je nutné požádat orgán státní
správy lesů na části pozemků určených k plnění funkcí lesa p.p.č. 501 katastrální území
Kyje u Hajnice, p.p.č. 510, 496, 102/3, 102/1, 513/1 katastrální území Maršov u Úpice
o vydání rozhodnutí k trvalému nebo dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí
lesa.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního
fondu, příslušný podle ustanovení §15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") posoudil žádost
o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), kterou dne 02.11.2020
podal investor Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec
Králové, kterého zastupuje, na základě plné moci, společnost ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje, a.s., IČ: 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále
jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 9 odst. 1 a 8 „zákona“
závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF
části pozemkových parcel číslo (dále jen p.p.č) 540/2 (trvalý travní porost), 481 (orná půda),
504 (orná půda), 401/4 (trvalý travní porost), 565/5 (orná půda), 600/1 (trvalý travní porost),
540/2 (trvalý travní porost), 612/7 (trvalý travní porost), 565/1 (orná půda), 563 (orná půda) vše v katastrálním území (dále jen k.ú.) Kyje u Hajnice, části p.p.č 27/1 (trvalý travní porost),
1053/17 (zahrada), 1048/8 (trvalý travní porost), 1049 (trvalý travní porost), 239 (zahrada), 26/1
(trvalý travní porost), 5 (zahrada), 75 (trvalý travní porost), 76/2 (trvalý travní porost), 8 (trvalý
travní porost) 67 (zahrada) 226 (zahrada), 1026/1 (zahrada – vše v k.ú. Libňatov a části p.p.č.
88 (trvalý travní porost), 22 (zahrada), 512 (trvalý travní porost), 514/2 (trvalý travní porost),
506/3 (trvalý travní porost), 84 (trvalý travní porost), 118/6 (trvalý travní porost), 87 (trvalý travní
porost), 73/1 (trvalý travní porost), 508 (trvalý travní porost), 509/2 (trvalý travní porost) 355/8
(zahrada), 15 (trvalý travní porost), 14 (trvalý travní porost), 444 (zahrada) – vše v k.ú. Maršov u
Úpice ve prospěch akce „III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace, Libňatov - k.ú.
Libňatov, Hajnice - k.ú. Kyje u Hajnice, Maršov u Úpice - k.ú. Maršov u Úpice“
Jako podmínky tohoto souhlasu předepisujeme provedení, případně zajištění následujících
opatření:
a) Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné
uskladnění pro účely rekultivace podle § 8 odst. 1 písm. a zákona.
b) Jakýkoliv zásah do půdního fondu před nabytím právní moci rozhodnutí, jehož závaznou
součástí je tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
není povolen.
c) V souladu s ustanovením § 11a odst. 1, písm. b „zákona“ Vám nebudou, po zahájení
realizace záměru, za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve
prospěch akce „III/3041 Maršov u Úpice - rekonstrukce komunikace, Libňatov - k.ú.
Libňatov, Hajnice - k.ú. Kyje u Hajnice, Maršov u Úpice - k.ú. Maršov u Úpice“ předepsány
odvody do fondu životního prostředí.
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Územní plánování
Městský úřad Trutnov - Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, jako orgán
územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v
území. Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování záměr
„III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace“,
Záměr je přípustný po splnění podmínky:
Záměr bude proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto
závazného stanoviska; další podmínky se nestanovují.
48. Obecní úřad Hajnice, Hajnice č.p. 109, 544 66 Hajnice – závazné stanovisko ze dne 10.02.2021
Obecní úřad Hajnice jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve
smyslu ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), a ve smyslu ustanovení §10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti - Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70 88 95 46 (dále jen žadatel),
zastoupený Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 zákona toto závazné
stanovisko:
žadateli se uděluje souhlas k pokácení dřevin:
1) 1 ks Larix decidua o obvodu kmene 88 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
2) 1 ks Pinus sylvestris o obvodu kmene 113 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
3) 1 ks Pinus sylvestris o obvodu kmene 116 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
4) 1 ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 141 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k,ú.
Kyje u Hajnice
5) 1 ks Picea abies o obvodu kmene 66 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
6) 1 ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 188 cm rostoucí na pozemku p.čs 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
7) 1ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 195 cm rostoucí na pozemku p.čs 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
8) 1 ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 242 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
9) 1 ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 283 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
10) 1 ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 242 cm rostoucí na pozemku p.Č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
11) 1 ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 182 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
12) 1 ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 188 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
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13) 1 ks Fraxinus excelsior o obvodu kmene 248 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
14) 1 ks Betula pendula o obvodu kmene 198 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
15) 1 ks Betula pendula o obvodu kmene 179 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
16) 1 ks Picea abies o obvodu kmene 19 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
17) 1 ks Pinus sylvestris o obvodu kmene 160 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje u
Hajnice
18) 1 ks Acer pseudoplatanus o obvodu kmene 173 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú.
Kyje u Hajnice
19) 1 ks Sorbus aucuparia o obvodu kmene 75 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje u
Hajnice
20) 1 ks Acer pseudoplatanus o obvodu kmene 226 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú.
Kyje u Hajnice
21) 1 ks Acer pseudoplatanus o obvodu kmene 141 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú.
Kyje u Hajnice
22) 1 ks Betula pendula o obvodu kmene 138 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
23) 1 ks Picea abies obvodu kmene 170 cm rostoucí na pozemku p.č. 1098 v k.ú. Kyje
u Hajnice
24) 1 ks Populus nigra o obvodu kmene 314 cm rostoucí na pozemku p.č. 401/4 v k.ú. Kyje
u Hajnice
25) 1 ks Salix alba o obvodu kmene 85 cm rostoucí na pozemku p.č. 616/1 v k.ú. Kyje
u Hajnice
26) Skupina Crataegus monogina, Sambucus nigra na ploše 35 rn2 rostoucí na pozemku p.č.
616/1 a 1111/3 v k.ú. Kyje u Hajnice
Kácení dřevin je možné provést pouze v období vegetačního klidu, tj. v období přirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
Il.
žadateli se dle § 9 odst. 1 zákona stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby ke
kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek: Náhradní výsadba bude provedena
následujícím způsobem (místo, druh, podmínky a množství):
Náhradní výsadba 26 ks listnatých stromků bude provedena na pozemcích p.p.č. 1235/22,
1235/21, 1466 a 1501 v k.ú. Brusnice: 6 jabloní (vysokokmen), 5 ks jasan, 5 třešeň
(vysokokmen), 5 ks dub letní, 5 ks javor mléč.
Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do doby kolaudace povolovaného záměru.
Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne
provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:
1) Umístit stabilizační kůly u stromů a zajistit tak stabilizaci kmínku, popř. opravy kotvení.
2) V době sucha provádět zálivku, aby dřeviny nedošly újmy,
3) Zabezpečit dostatečnou ochranu dřevin proti poškození zvěří.
Konkrétní umístění dřevin bude upřesněno před samotnou výsadbou dohodou s orgánem
ochrany přírody.
Stanovení fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby
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49. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
závěrečná kontrolní prohlídka. Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle
ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12
část B, další dle podmínek stavebního povolení):
•

projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení
(k nahlédnutí)

•

dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby

•

doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy

•

dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti
povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)

•

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156
stavebního zákona)

•

prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami
stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny
zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity
výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona

•

závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

•

stavební deník (k nahlédnutí)

•

geometrický plán (pokud odchází ke změně hranic pozemků)

•

zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem

•

doklad o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání odpadů příslušné oprávněné
osobě k jejich využití nebo odstranění

•

•

doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení
podzemních vedení inženýrských sítí, v opačném případě předložit zápisy (protokoly)
o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení
pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro
účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom,
že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu
technické mapy obce

•

protokolární předání pozemků /viz podmínka č. 14/

•

stanovení místní úpravy provozu, na základě, které bylo realizováno VDZ a SDZ

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 94k písm. a), c), d) stavebního
zákona:
•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská
59/23, 500 04 Hradec Králové

•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník
stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)
ČEZ Distribuce, a. s., pracoviště Hradec Králové, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (technická
infrastruktura)
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (technická infrastruktura)
obec Hajnice, Hajnice 109, 544 66 Hajnice (dopravní a technická infrastruktura)
obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov (dopravní a technická infrastruktura)

Č.j. MUTN 4316/2021

str. 23

obec Maršov u Úpice, Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice (dopravní a technická
infrastruktura)
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov (technická
infrastruktura)
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený
Správou silnic Královéhradeckého Kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
(technická infrastruktura)
•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený
Správou silnic Královéhradeckého Kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
(vlastník parc.č. 1098, 1111/1,1111/3, k.ú. Kyje u Hajnice, parc.č. 1061/1, 1099/1, k.ú.
Libňatov
Naděžda Mlčochová, nar. 20.02.1960, Postoupky 79, 767 01 Kroměříž (vlastník st.p.č. 97,
parc.č. 377, 620, 622, 624/1, 624/2, 624/3, 625/2, 625/3, 640/1, k.ú. Kyje u Hajnice)
ČR - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (vlastník
parc.č. 1153, k.ú. Kyje u Hajnice)
Jiří Záruba, nar. 27.07.1957, Hajnice 163, 544 66 Hajnice a Jaroslava Zárubová, nar.
27.06.1959, Hajnice 163, 544 66 Hajnice (vlastník parc.č. 401/4, 565/5, 595/1, 600/1, k.ú.
Kyje u Hajnice)
Zdeněk Nývlt, nar. 21.07.1952, Malé Svatoňovice 355, 542 34 Malé Svatoňovice a Marie
Nývltová, nar. 17.08.1952, Malé Svatoňovice 355, 542 34 Malé Svatoňovice (spoluvlastníci
parc.č. 612/7, 616/1, k.ú. Kyje u Hajnice)
Marie Nývltová, nar. 17.08.1952, Malé Svatoňovice 355, 542 34
(spoluvlastník parc.č. 612/7, 616/1, k.ú. Kyje u Hajnice)
Miroslava Švábová, nar. 16.04.1949, Zboží 3, 544 01
(spoluvlastník parc.č. 612/7, 616/1, k.ú. Kyje u Hajnice)

Malé Svatoňovice

Dvůr Králové nad Labem

Monika Hanušová, nar. 23.08.1966, Hajnice 167, 544 66 Hajnice (vlastník parc.č. 565/1,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Zemědělská společnost Svobodné a.s., Havlovice 307, 542 32 Havlovice (vlastník parc.č.
563, k.ú. Kyje u Hajnice)
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha ( věcné právo k parc.č.
504, k.ú. Kyje u Hajnice)
Eva Metelková, nar. 15.07.1976, Hajnice 170, 544 66 Hajnice (spoluvlastník parc.č. 540/2,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Jiří Kašpárek, nar. 04.02.1965, Hajnice 170, 544 66 Hajnice (spoluvlastník parc.č. 540/2,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Martin Hebelka, nar. 03.01.1970, Hajnice 178, 544 66 Hajnice (spoluvlastník parc.č. 481,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Jakub Zikmunda, nar. 15.06.1984, Vlčice 198, 541 01 Vlčice (spoluvlastník parc.č. 481,
k.ú. Kyje u Hajnice)
JUDr. Dalibor Kalcso, nar. 14.09.1956, Jižní 791/15, 500 03 Hradec Králové (vlastník
parc.č. 504, k.ú. Kyje u Hajnice)
Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř (vlastník parc.č. 501,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Jaroslav Efler, nar. 12.02.1944, Libňatov 64, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 1048/8,
1049, k.ú. Libňatov)
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obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 10/1. 10/2, 26/2, 64, 217/2,
217/3, 1053/2, 1053/3, 1053/4, 1053/15, 1053/16, 1053/19, 1099/4, 1114, k.ú. Libňatov)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha (spoluvlastník parc.č. 1029, 1177, st.p.č. 223, k.ú. Libňatov k.ú. Libňatov)
Marie Netíková, nar. 05.04.1944, Na Horním konci 27, 547 01
parc.č. 1029, k.ú. Libňatov)

Náchod (spoluvlastník

Vladislav Efler, DiS., nar. 17.03.1978, Boleslavova 45/9, 140 00 Praha (vlastník parc.č.
1026/1, k.ú. Libňatov, spoluvlastník parc.č. 1177, st.p.č. 223, k.ú. Libňatov)
Tomáš Vašata, nar. 30.06.1980, Libňatov 191, 542 36 Libňatov, Iva Vašatová, nar.
30.12.1982, Libňatov 191, 542 36 Libňatov (spoluvlastníci parc.č. 1053/17, k.ú. Libňatov)
Jiřina Machová, nar. 30.11.1972, Hornická 595, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší (vlastník
parc.č. 239, k.ú. Libňatov)
Miloslav Tomek, nar. 28.06.1975, Libňatov 18, 542 36 Libňatov (spoluvlastník st.p.č. 61,
parc.č. 67, 226, k.ú. Libňatov)
Pavlína Bejrová, nar. 19.01.1978, Libňatov 18, 542 36 Libňatov (spoluvlastník st.p.č. 61,
k.ú. Libňatov)
Marie Řeháková, nar. 08.01.1970, Želivského 3, 542 32 Úpice (vlastník st.p.č. 71, parc.č.
75 a 76/2, k.ú. Libňatov)
obec Maršov u Úpice, Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice (vlastník parc.č. 14, 15,
26, 73/1, 87, 88, 102/1, 102/3, 118/6, 355/8, 444, 496, 508, 509/2, 664/13, 665/3, 665/4,
667/1, 668, 710/4, 721/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Milan Vojtěch, nar. 10.02.1973, Pod Velbabou 1078, 542 32 Úpice (vlastník parc.č. 92/3,
k.ú. Maršov u Úpice)
Drahuše Budílková, nar. 16.06.1960, Radvanice 167, 542 12 Radvanice (spoluvlastník
parc.č. 88, k.ú. Maršov u Úpice)
Lubomír Mertlík, nar. 21.12.1963, Křižíkova 552, 541 01 Trutnov (spoluvlastník parc.č. 88,
k.ú. Maršov u Úpice)
Alena Mertlíková, nar. 18.04.1970, Novorokytnická 4, 541 01 Trutnov (spoluvlastník parc.č.
88, k.ú. Maršov u Úpice)
Karel Jansa, nar. 12.01.1968, Maršov u Úpice 18, 542 32 Maršov u Úpice (vlastník parc.č.
84, k.ú. Maršov u Úpice)
Petr Bejr, nar. 26.06.1976, Maršov u Úpice 80, 542 32 Maršov u Úpice (spoluvlastník
parc.č. 73/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Iva Dvořáková, nar. 04.10.1969, Zámečnická 476, 541 01 Trutnov (spoluvlastník parc.č.
73/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Jitka Vítková, nar. 07.04.1950, Maršov u Úpice 51, 542 32 Maršov u Úpice (spoluvlastník
parc.č. 73/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Irena Kadaníková, nar. 22.05.1952, Maršov u Úpice 38, 542 32 Maršov u Úpice (vlastník
st.p.č. 62, parc.č. 22, k.ú. Maršov u Úpice)
David Marczicsuk, nar. 24.08.1970, Maršov u Úpice 44, 542 32 Maršov u Úpice a Jitka
Marczicsuková, nar. 28.04.1972, Maršov u Úpice 44, 542 32 Maršov u Úpice (vlastníci
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Josef Vít, nar. 05.05.1951, Maršov u Úpice 78, 542 32 Maršov u Úpice (vlastník parc.č.
506/3, k.ú. Maršov u Úpice)
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (vlastník
parc.č. 510, k.ú. Maršov u Úpice)
Iveta Říhová, nar. 02.04.1982, Havlovice 99, 542 32 Havlovice (vlastník parc.č. 512, 513/1,
514/2, k.ú. Maršov u Úpice)
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Marie Antošová, nar. 19.08.1975, Libňatov 189, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 5, k.ú.
Libňatov)
Vladislav Bouz, nar. 29.09.1945, Mirovická 1097/24, 182 00 Praha a PhDr. Eva Bouzová,
nar. 04.02.1942, Mirovická 1097/24, 182 00 Praha (vlastník parc.č. 6/1, k.ú. Libňatov)
Milena Gabrielová, nar. 17.08.1971, Libňatov 31, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 8, 26/3,
k.ú. Libňatov)
Josef Gabriel, nar. 29.05.1970, Poděbradova 218, 542 32 Úpice, Milena Gabrielová, nar.
17.08.1971, Libňatov 31, 542 36 Libňatov (vlastníci parc.č. 26/1, k.ú. Libňatov)
Helena Mádrová, nar. 16.04.1979, Libňatov 34, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 27/1, k.ú.
Libňatov)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (věcné právo k parc.č. 1061/1. 1099/1,
1053/2, 64, 1099/4, 1053/16, 217/2, 217/3, k.ú. Libňatov, parc.č. 11/2, 664/13,665/2,k.ú.
Maršov u Úpice)
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha (věcné právo parc.č. 1053/17, k.ú.
Libňatov)
Jiřina Teichmanová, nar. 13.08.1947, Libňatov 37, 542 36 Libňatov (věcné právo parc.č.
239, k.ú. Libňatov)
Miloslav Tomek, nar. 14.02.1940, Libňatov 18, 542 36 Libňatov (věcné právo st.p.č. 61,
parc.č. 67, 226, k.ú. Libňatov)
Maria Danuta Tomková, nar. 12.09.1950, Libňatov 18, 542 36
st.p.č. 61, parc.č. 67, 226, k.ú. Libňatov)

Libňatov (věcné právo

Marie Maternová, nar. 19.12.1946, Libňatov 55, 542 36 Libňatov (věcné právo st.p.č. 71,
parc.č. 75 a 76/2, k.ú. Libňatov)
Erste Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo (věcné právo k parc.č. 563, k.ú.
Kyje u Hajnice)
Jaroslav Vtípil, nar. 04.08.1957, Horní Radechová 127, 549 46 Horní Radechová (věcné
právo k parc.č. 563, k.ú. Kyje u Hajnice)
Milan Vojtěch, nar. 22.04.1951, Pod Skalkou 1009, 542 32 Úpice (věcné právo parc.č.
92/3, k.ú. Maršov i Úpice)
Vlasta Vojtěchová, nar. 17.03.1952, Pod Skalkou 1009, 542 32 Úpice (věcné právo parc.č.
92/3, k.ú. Maršov i Úpice)
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, 120 00 Praha (věcné
právo parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Petr Kadaník, nar. 11.02.1974, Maršov u Úpice 9, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Jiří Nentvich, nar. 10.10.1964, Sněženková 501, 541 02 Trutnov a Ivana Nentvichová, nar.
24.02.1963, Sněženková 501, 541 02 Trutnov (věcné právo parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i
Úpice)
Tomáš Přibyl, nar. 25.07.1980, Maršov u Úpice 73, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Luboš Matěna, nar. 21.06.1968, Maršov u Úpice 66, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Tomáš Kundrt, nar. 06.09.1971, Maršov u Úpice 42, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Lukáš Přibyl, nar. 07.04.1983, Maršov u Úpice 43, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Vladimír Petr, nar. 06.10.1977, Maršov u Úpice 59, 542 32 Maršov u Úpice a Petra
Petrová, nar. 12.05.1978, Maršov u Úpice 59, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo parc.č.
11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
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Odůvodnění
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby obdržel dne 18.12.2020 žádost Královéhradeckého
kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04
Hradec Králové o vydání společného povolení na stavbu: “III/3041 Maršov u Úpice,
rekonstrukce komunikace“, obec Hajnice, Libňatov, Maršov u Úpice. Dnem podání žádosti bylo
zahájeno společné řízení. Podle ustanovení § 94 písm. j) stavebního zákona lze u staveb
v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d)
a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) vydat společné povolení.
Předmětem společného územního a stavebního řízení je úprava stávajícího nevyhovujícího
stavebně-technického stavu silnice III/3041 Maršov u Úpice – intravilán obce Libňatov a obce
Maršov u Úpice a dále extravilán mezi obcemi Libňatov a Maršov u Úpice a extravilán za obcí
Maršov u Úpice.
Stavební úřad se nejprve zabýval otázkou příslušnosti k povolení. Veškeré povolované stavební
objekty spadají do kompetence speciálního stavebního úřadu.
Dne 20.01.2021 stavební úřad oznámil podle ustanovení § 94m stavebního zákona zahájení
společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům a pro projednání nařídil veřejné ústní jednání na 23.02.2021 na MěÚ Trutnov,
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov a stanovil, že nejpozději při ústním jednání mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Z jednání byl
sepsán protokol. Veřejné projednání bylo nařízeno vzhledem k tomu, že záměr je umístěn
i v území (obec Hajnice), ve kterém nebyl vydán územní plán. Stavební úřad upustil od ohledání
na místě ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona, neboť mu byly dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru
a stanovení podmínek k jeho provádění. Během lhůty pro podání námitek a připomínek ani
během veřejného projednání nebyly žádné námitky ani připomínky vzneseny.
Následující pracovní dny po konání veřejného projednání byla účastníkům řízení poskytnuta
možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.
V rámci oznámení o zahájení řízení bylo zjištěno, že spoluvlastník pozemkové parc.č. 1092/1,
k.ú. Kyje u Hajnice pan Petr Vaněk, posledně bytem Hajnice č.p. 40, 544 66 Hajnice zemřel.
Dotčená parcela měla být dotčena dočasným záborem. V rámci veřejného projednání bylo
oznámeno a projednáno, že uvedený pozemek parc.č. 1092/1, k.ú. Kyje u Hajnice nebude
stavbou dočasným záborem dotčen.
Při ověřování dotčených pozemků bylo zjištěno, že pozemky parc.č. 565/8 a 574, k.ú. Kyje u
Hajnice, uvedené v žádosti, zanikly z důvodu změny číslování v katastru nemovitostí. Na
základě uvedeného byla provedeno upřesnění žádosti v rozsahu dotčených pozemků.
Stavebník má vlastnické právo k části pozemků, na nichž má být umístěna stavba. K ostatním
pozemkům dotčených stavbou byl doložen souhlas v souladu s § 184a stavebního zákona.
Vlastnická práva byla ověřena v katastru nemovitostí.
Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení byli poučeni o způsobu podávání námitek ve smyslu
ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona.
Realizace stavby si vyžádá kácení dřevin. Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru
povolovaného ve společném územním a stavebním řízení je podle § 8 odst. 6 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává příslušný orgán ochrany
přírody. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném
stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové
části rozhodnutí. Stavební úřad obdržel závazné stanovisko Obecního úřadu Hajnice, Hajnice
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109, 544 66 Hajnice ze dne 10.02.2021. Obsah závazného stanoviska byl převzat do výrokové
části rozhodnutí. Předmětné dřeviny se nachází v prostoru staveniště.
Obecní úřad Libňatov povolil kácení samostatným rozhodnutím ze dne 30.11.2020, č.j.
586/2020. Obecní úřad Maršov u Úpice, Maršov u Úpice č.p. 34, 542 32 povolil kácení
samostatným rozhodnutím ze dne 30.11.2020.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona. Přitom vzal
v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na
zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že
rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na
nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku rozhodnutí, a proto jim přiznal postavení
účastníka řízení.
Okruh účastníků společného řízení byl stanoven takto:
Účastníci společného územního a stavebního řízení:
•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská
59/23, 500 04 Hradec Králové

•

podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)
obec Hajnice, Hajnice 109, 544 66 Hajnice
obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov
obec Maršov u Úpice, Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice

•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník
stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)
ČEZ Distribuce, a. s., pracoviště Hradec Králové, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (technická
infrastruktura)
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (technická infrastruktura)
obec Hajnice, Hajnice 109, 544 66 Hajnice (dopravní a technická infrastruktura)
obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov (dopravní a technická infrastruktura)
obec Maršov u Úpice, Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice (dopravní a technická
infrastruktura)
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov (technická
infrastruktura)
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený
Správou silnic Královéhradeckého Kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
(technická infrastruktura)

•

podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník
pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený
Správou silnic Královéhradeckého Kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
(vlastník parc.č. 1098, 1111/1,1111/3, k.ú. Kyje u Hajnice, parc.č. 1061/1, 1099/1, k.ú.
Libňatov
Naděžda Mlčochová, nar. 20.02.1960, Postoupky 79, 767 01 Kroměříž (vlastník st.p.č. 97,
parc.č. 377, 620, 622, 624/1, 624/2, 624/3, 625/2, 625/3, 640/1, k.ú. Kyje u Hajnice)
ČR - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (vlastník
parc.č. 1153, k.ú. Kyje u Hajnice)
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Jiří Záruba, nar. 27.07.1957, Hajnice 163, 544 66 Hajnice a Jaroslava Zárubová, nar.
27.06.1959, Hajnice 163, 544 66 Hajnice (vlastník parc.č. 401/4, 565/5, 595/1, 600/1, k.ú.
Kyje u Hajnice)
Zdeněk Nývlt, nar. 21.07.1952, Malé Svatoňovice 355, 542 34 Malé Svatoňovice a Marie
Nývltová, nar. 17.08.1952, Malé Svatoňovice 355, 542 34 Malé Svatoňovice (spoluvlastníci
parc.č. 612/7, 616/1, k.ú. Kyje u Hajnice)
Marie Nývltová, nar. 17.08.1952, Malé Svatoňovice 355, 542 34
(spoluvlastník parc.č. 612/7, 616/1, k.ú. Kyje u Hajnice)
Miroslava Švábová, nar. 16.04.1949, Zboží 3, 544 01
(spoluvlastník parc.č. 612/7, 616/1, k.ú. Kyje u Hajnice)

Malé Svatoňovice

Dvůr Králové nad Labem

Monika Hanušová, nar. 23.08.1966, Hajnice 167, 544 66 Hajnice (vlastník parc.č. 565/1,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Zemědělská společnost Svobodné a.s., Havlovice 307, 542 32 Havlovice (vlastník parc.č.
563, k.ú. Kyje u Hajnice)
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha (spoluvlastník parc.č.
1092/1, k.ú. Kyje u Hajnice, věcné právo k parc.č. 504, k.ú. Kyje u Hajnice)
Eva Metelková, nar. 15.07.1976, Hajnice 170, 544 66 Hajnice (spoluvlastník parc.č. 540/2,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Jiří Kašpárek, nar. 04.02.1965, Hajnice 170, 544 66 Hajnice (spoluvlastník parc.č. 540/2,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Martin Hebelka, nar. 03.01.1970, Hajnice 178, 544 66 Hajnice (spoluvlastník parc.č. 481,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Jakub Zikmunda, nar. 15.06.1984, Vlčice 198, 541 01 Vlčice (spoluvlastník parc.č. 481,
k.ú. Kyje u Hajnice)
JUDr. Dalibor Kalcso, nar. 14.09.1956, Jižní 791/15, 500 03 Hradec Králové (vlastník
parc.č. 504, k.ú. Kyje u Hajnice)
Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř (vlastník parc.č. 501,
k.ú. Kyje u Hajnice)
Jaroslav Efler, nar. 12.02.1944, Libňatov 64, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 1048/8,
1049, k.ú. Libňatov)
obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 10/1. 10/2, 26/2, 64, 217/2,
217/3, 1053/2, 1053/3, 1053/4, 1053/15, 1053/16, 1053/19, 1099/4, 1114, k.ú. Libňatov)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha (spoluvlastník parc.č. 1029, 1177, st.p.č. 223, k.ú. Libňatov k.ú. Libňatov)
Marie Netíková, nar. 05.04.1944, Na Horním konci 27, 547 01
parc.č. 1029, k.ú. Libňatov)

Náchod (spoluvlastník

Vladislav Efler, DiS., nar. 17.03.1978, Boleslavova 45/9, 140 00 Praha (vlastník parc.č.
1026/1, k.ú. Libňatov, spoluvlastník parc.č. 1177, st.p.č. 223, k.ú. Libňatov)
Tomáš Vašata, nar. 30.06.1980, Libňatov 191, 542 36 Libňatov, Iva Vašatová, nar.
30.12.1982, Libňatov 191, 542 36 Libňatov (spoluvlastníci parc.č. 1053/17, k.ú. Libňatov)
Jiřina Machová, nar. 30.11.1972, Hornická 595, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší (vlastník
parc.č. 239, k.ú. Libňatov)
Miloslav Tomek, nar. 28.06.1975, Libňatov 18, 542 36 Libňatov (spoluvlastník st.p.č. 61,
parc.č. 67, 226, k.ú. Libňatov)
Pavlína Bejrová, nar. 19.01.1978, Libňatov 18, 542 36 Libňatov (spoluvlastník st.p.č. 61,
k.ú. Libňatov)
Marie Řeháková, nar. 08.01.1970, Želivského 3, 542 32 Úpice (vlastník st.p.č. 71, parc.č.
75 a 76/2, k.ú. Libňatov)
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obec Maršov u Úpice, Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice (vlastník parc.č. 14, 15,
26, 73/1, 87, 88, 102/1, 102/3, 118/6, 355/8, 444, 496, 508, 509/2, 664/13, 665/3, 665/4,
667/1, 668, 710/4, 721/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Milan Vojtěch, nar. 10.02.1973, Pod Velbabou 1078, 542 32 Úpice (vlastník parc.č. 92/3,
k.ú. Maršov u Úpice)
Drahuše Budílková, nar. 16.06.1960, Radvanice 167, 542 12 Radvanice (spoluvlastník
parc.č. 88, k.ú. Maršov u Úpice)
Lubomír Mertlík, nar. 21.12.1963, Křižíkova 552, 541 01 Trutnov (spoluvlastník parc.č. 88,
k.ú. Maršov u Úpice)
Alena Mertlíková, nar. 18.04.1970, Novorokytnická 4, 541 01 Trutnov (spoluvlastník parc.č.
88, k.ú. Maršov u Úpice)
Karel Jansa, nar. 12.01.1968, Maršov u Úpice 18, 542 32 Maršov u Úpice (vlastník parc.č.
84, k.ú. Maršov u Úpice)
Petr Bejr, nar. 26.06.1976, Maršov u Úpice 80, 542 32 Maršov u Úpice (spoluvlastník
parc.č. 73/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Iva Dvořáková, nar. 04.10.1969, Zámečnická 476, 541 01 Trutnov (spoluvlastník parc.č.
73/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Jitka Vítková, nar. 07.04.1950, Maršov u Úpice 51, 542 32 Maršov u Úpice (spoluvlastník
parc.č. 73/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Irena Kadaníková, nar. 22.05.1952, Maršov u Úpice 38, 542 32 Maršov u Úpice (vlastník
st.p.č. 62, parc.č. 22, k.ú. Maršov u Úpice)
David Marczicsuk, nar. 24.08.1970, Maršov u Úpice 44, 542 32 Maršov u Úpice a Jitka
Marczicsuková, nar. 28.04.1972, Maršov u Úpice 44, 542 32 Maršov u Úpice (vlastníci
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Josef Vít, nar. 05.05.1951, Maršov u Úpice 78, 542 32 Maršov u Úpice (vlastník parc.č.
506/3, k.ú. Maršov u Úpice)
ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (vlastník
parc.č. 510, k.ú. Maršov u Úpice)
Iveta Říhová, nar. 02.04.1982, Havlovice 99, 542 32 Havlovice (vlastník parc.č. 512, 513/1,
514/2, k.ú. Maršov u Úpice)
Marie Antošová, nar. 19.08.1975, Libňatov 189, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 5, k.ú.
Libňatov)
Vladislav Bouz, nar. 29.09.1945, Mirovická 1097/24, 182 00 Praha a PhDr. Eva Bouzová,
nar. 04.02.1942, Mirovická 1097/24, 182 00 Praha (vlastník parc.č. 6/1, k.ú. Libňatov)
Milena Gabrielová, nar. 17.08.1971, Libňatov 31, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 8, 26/3,
k.ú. Libňatov)
Josef Gabriel, nar. 29.05.1970, Poděbradova 218, 542 32 Úpice, Milena Gabrielová, nar.
17.08.1971, Libňatov 31, 542 36 Libňatov (vlastníci parc.č. 26/1, k.ú. Libňatov)
Helena Mádrová, nar. 16.04.1979, Libňatov 34, 542 36 Libňatov (vlastník parc.č. 27/1, k.ú.
Libňatov)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (věcné právo k parc.č. 1061/1. 1099/1,
1053/2, 64, 1099/4, 1053/16, 217/2, 217/3, k.ú. Libňatov, parc.č. 11/2, 664/13,665/2,k.ú.
Maršov u Úpice)
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha (věcné právo parc.č. 1053/17, k.ú.
Libňatov)
Jiřina Teichmanová, nar. 13.08.1947, Libňatov 37, 542 36 Libňatov (věcné právo parc.č.
239, k.ú. Libňatov)
Miloslav Tomek, nar. 14.02.1940, Libňatov 18, 542 36 Libňatov (věcné právo st.p.č. 61,
parc.č. 67, 226, k.ú. Libňatov)
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Maria Danuta Tomková, nar. 12.09.1950, Libňatov 18, 542 36
st.p.č. 61, parc.č. 67, 226, k.ú. Libňatov)

Libňatov (věcné právo

Marie Maternová, nar. 19.12.1946, Libňatov 55, 542 36 Libňatov (věcné právo st.p.č. 71,
parc.č. 75 a 76/2, k.ú. Libňatov)
Erste Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo (věcné právo k parc.č. 563, k.ú.
Kyje u Hajnice)
Jaroslav Vtípil, nar. 04.08.1957, Horní Radechová 127, 549 46 Horní Radechová (věcné
právo k parc.č. 563, k.ú. Kyje u Hajnice)
Milan Vojtěch, nar. 22.04.1951, Pod Skalkou 1009, 542 32 Úpice (věcné právo parc.č.
92/3, k.ú. Maršov i Úpice)
Vlasta Vojtěchová, nar. 17.03.1952, Pod Skalkou 1009, 542 32 Úpice (věcné právo parc.č.
92/3, k.ú. Maršov i Úpice)
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, 120 00 Praha (věcné
právo parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Petr Kadaník, nar. 11.02.1974, Maršov u Úpice 9, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Jiří Nentvich, nar. 10.10.1964, Sněženková 501, 541 02 Trutnov a Ivana Nentvichová, nar.
24.02.1963, Sněženková 501, 541 02 Trutnov (věcné právo parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i
Úpice)
Tomáš Přibyl, nar. 25.07.1980, Maršov u Úpice 73, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Luboš Matěna, nar. 21.06.1968, Maršov u Úpice 66, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Tomáš Kundrt, nar. 06.09.1971, Maršov u Úpice 42, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Lukáš Přibyl, nar. 07.04.1983, Maršov u Úpice 43, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo
parc.č. 11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
Vladimír Petr, nar. 06.10.1977, Maršov u Úpice 59, 542 32 Maršov u Úpice a Petra
Petrová, nar. 12.05.1978, Maršov u Úpice 59, 542 32 Maršov u Úpice (věcné právo parc.č.
11/2, k.ú. Maršov i Úpice)
•

podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno). Dle
§ 94m se účastníci řízení podle § 94k písm. e) v oznámení o zahájení řízení a v dalších
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
•

parc. č. 479, 483/5, 484, 485, 543/1, 559/1, 559/3, 576/1, 576/2, 591, 593, 594/2, 616/3,
617/3, 619, 1080, 1085, 1086/2, 1111/7 v katastrálním území Kyje u Hajnice,

•

st. p. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 28, 29, 30/1, 30/2, 48, 64, 73, 165, 172, 181, 262, 329, parc.
č. 4/1, 4/2, 4/3, 6/2, 11/1, 11/2, 12, 29, 32, 33, 79/2, 81/3, 83, 86/1, 217/1, 218, 219,
241/1, 241/2, 242/2, 242/3, 256/1, 256/2, 263/2, 265, 1027/1, 1027/2, 1050/1, 1050/2,
1053/1, 1053/11, 1053/14, 1053/18, 1053/20, 1053/21, 1104 v katastrálním území
Libňatov,

•

st. p. 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 38, 39, 41/1, 41/2, 42, 47, 49,
50, 52, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 64/1, 68/1, 72, 74, 75, 76, 81, 91, 92, 93, 98, 122, 123,
128, 133, 134, 138, 144, 149, 150, 154, 178, parc. č. 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 17/2,
17/3, 17/4, 18/1, 18/3, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 34/1, 34/2, 36, 41/1, 42, 45/1, 45/2,
46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 54, 61/1, 61/2, 61/3, 62/1, 65/1, 65/2,
65/3, 66, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/6, 71/8, 71/9, 72, 73/3, 76/2, 79, 80, 81, 82, 83/2, 89,
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91/1, 92/2, 93/1, 93/3, 93/4, 102/5, 108/1, 113/2, 113/4, 114, 115, 116/1, 116/2, 117,
118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 120, 122/1, 122/2, 122/3, 130, 159/1, 162, 165, 224/2,
225, 227/2, 354, 355/2, 399, 401, 445/2, 445/3, 449/1, 503, 506/1, 506/4, 655, 665/6,
665/9, 677/2, 677/4, 685, 689, 702, 727/6, 727/7, 731, 734, 743 v katastrálním území
Maršov u Úpice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
•

Libňatov č.p. 96, č.p. 91, č.p. 98, č.p. 82, č.p. 99, č.p. 64, č.p. 32, č.p. 116, č.p. 31, č.p.
25, č.p. 34, č.p. 108, č.p. 101, č.p. 144, č.e. 26, č.p. 150 a č.p. 200,

•

Maršov u Úpice č.p. 14, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 15, č.p. 70, č.p. 68, č.p. 16, č.p. 19, č.p. 18,
č.p. 20, č.p. 45, č.p. 63, č.p. 47, č.p. 57, č.p. 25, č.p. 64, č.p. 61, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 30,
č.p. 31, č.p. 58, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 13, č.p. 69, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 75, č.p. 43,
č.p. 59, č.p. 66, č.p. 76, č.p. 22, č.p. 60, č.p. 17 a č.p. 49

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Ve společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad v souladu s ustanovením
§ 94o stavebního zákona posuzoval, zde je stavební záměr v souladu s požadavky:
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
S požadavky stavebního zákona v oblasti souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli
a úkoly územního plánování byla stavba posouzena úřadem územního plánování. Dle
závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení
územního plánování, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, které bylo uplatněno v rámci
koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Trutnov ze dne 30.11.2020 jako
příslušným orgánem územního plánování dle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona je záměr
přípustný. Úřad územního plánování konstatoval, že záměr je v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací a že záměr není v rozporu ani s uplatňováním cílů a úkolů územního
plánování stanovenými v ust. § 18 a 19 stavebního zákona. Souhlasné stanovisko podmínil
stanovenou podmínkou, která je uvedena ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Orgán územního
plánování vycházel z projektové dokumentace, Politiky územního rozvoje České republiky, ve
znění Aktualizace č. 1 schválené vládou České republiky dne 15. 4. 2015, usnesením vlády č.
276, Aktualizace č. 2 a č. 3 schválených vládou České republiky dne 2. 9. 2019, usnesením
vlády č. 629/2019 a č. 630/2019 a Aktualizace č. 5 schválené vládou České republiky dne 17. 8.
2020, usnesením vlády č. 833/2020, Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje,
vydaných dne 8. 9. 2011, usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/1564/2011,
s nabytím účinnosti dne 16. 9. 2011, ve znění Aktualizace č. 1 a 2, vydané jako opatření obecné
povahy dne 17. 6. 2019, usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje č.
ZK/21/1643/2019, s nabytím účinnosti dne 12. 7. 2019, a Aktualizace č. 4, vydané jako opatření
obecné povahy dne 22. 6. 2020, usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje č.
ZK/29/2304/2020, s nabytím účinnosti dne 18. 7. 2020, Územní studie krajiny
Královéhradeckého kraje pořízené ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
dokončené v červnu 2018, schválené 2. 7. 2018, Zastavěného území vymezeného MěÚ
Trutnov a schváleného usnesením zastupitelstva obce Hajnice č. 10 dne 09. 10. 2008 s
nabytím účinnosti dne 27. 10. 2008, Územního plánu Libňatov vydaného formou opatření
obecné povahy na základě usnesení zastupitelstva obce Libňatov č. 21 dne 23. 02. 2010 s
nabytím účinnosti dne 15. 03. 2010 ve znění Změny č. 1 územního plánu Libňatov vydané
usnesením zastupitelstva obce č. ZO22/185/2017 dne 12. 12. 2017 s nabytím účinnosti 30. 12.
2017 a Územního plánu Maršov u Úpice vydaného formou opatření obecné povahy na základě
usnesení zastupitelstva obce Maršov u Úpice č. 4 ze dne 22. 12. 2016 s nabytím účinnosti dne
18. 01. 2017.
Posouzení souladu záměru s požadavky prováděcích vyhlášek provedl projektant, který ve
smyslu ustanovení § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované dokumentace, zejména respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
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zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti
s orgány územního plánování a dotčenými orgány. Zodpovídá dále za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projekt technologického
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných
požadavků na výstavbu. Stavební úřad neshledal v tomto posouzení nedostatky.
Stavební úřad zkoumal, zda stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Obecné
požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na
stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání stavby.
Obecné požadavky na využívání území stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění. Pro stavby silnic III. třídy nestanoví tato
vyhláška žádné zvláštní požadavky.
Z hlediska prováděcích právních předpisů byl záměr posouzen zejména podle vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Možnost užívání stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace je zabezpečeno řešením komunikací v souladu s vyhláškou
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě bude tedy dosaženo souladu
s obecnými požadavky na výstavbu.
Jak vyplývá z výše uvedeného, dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
K záměru byla doložena stanoviska vlastníků správců sítí technického vybavení dotčených
stavbou. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ochrany veřejných sítí,
nacházejících se v blízkosti stavby a podmínky pro realizaci přeložek jednotlivých sítí technické
infrastruktury. Za tím účelem byly v rozhodnutí stanoveny podmínky na splnění požadavků
vlastníků a správců sítí technického vybavení, obsažených v jednotlivých vyjádřeních.
Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů:
K záměru byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými byl zajištěn soulad
záměru s požadavky zvláštních právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí,
požární bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti a plynulosti provozu, obrany
a bezpečnosti státu, a dále s požadavky stavebního zákona v oblasti souladu s územně
plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Předložená závazná stanoviska
jsou souhlasná, záměr je s předloženými stanovisky v souladu. Podmínky dotčených orgánů,
vyjádřené v závazných stanoviscích, přejímá stavební úřad do výrokové části rozhodnutí – takto
bylo postupováno i při posuzování projednávaného záměru pro vydání společného povolení.
Předložená stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve vzájemném rozporu.
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v dokumentaci, případně jsou
uvedeny v podmínkách společného povolení. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky
dotčených orgánů, vyjádřených v předložených závazných stanoviscích.
Dále se speciální stavební úřad v souladu s § 94o odst. 2 stavebního zákona zabýval ověřením,
zda:
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu:
Dokumentace je úplná a přehledná, v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.
Její členění a obsah byl vypracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění. Jednotlivé části dokumentace byly opatřeny otiskem autorizačního razítka
a vlastnoručním podpisem zpracovatele. Osoba oprávněná zpracovat dokumentaci (projektant),
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odpovídá podle § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle
této dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Stavební úřad neshledal v tomto
ohledu ve společné dokumentaci nedostatky. Splnění požadavků předepsaných v uvedených
prováděcích právních předpisech posoudil projektant v dokumentaci v dostačující míře,
speciální stavební úřad nezjistil v tomto ohledu žádné nedostatky.
Jak vyplývá z výše uvedeného, dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, technické, popř. jiné vybavení
potřebné k užívání stavby není třeba budovat.
Stavební úřad v souladu s § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího
užívání stavby:
Předmětem společného územního a stavebního řízení je vydání společného povolení je úprava
stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice III/3041 Maršov u Úpice –
intravilán obce Libňatov a obce Maršov u Úpice a dále extravilán mezi obcemi Libňatov a
Maršov u Úpice a extravilán za obcí Maršov u Úpice. S ohledem na umístění stavby a charakter
stavby nezpůsobí technické řešení stavby a její provoz významnou změnu vlivu na krajinu. Po
uvedení stavby do provozu bude mít stavba pozitivní vliv na zdraví obyvatel ve smyslu zvýšení
bezpečnosti provozu. Z charakteru stavby lze předpokládat, že emisní zátěže před a po
realizaci se nebudou lišit (nenavyšuje se kapacita stavby). Ze strany dotčených orgánů
chránících veřejné zájmy na jednotlivých úsecích (požární ochrana, veřejné zdraví, bezpečnost
a plynulost dopravy, životní prostředí) nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná
stanoviska. Vzhledem ke sjednaným podmínkám a doloženým dokladům nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy
předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání.
Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
Speciální stavební úřad neuvádí ve společném povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť
závazky z těchto smluv jsou vymahatelné prostřednictvím norem občanského práva
a speciálnímu stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat.
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby stavební úřad nestanovil fáze výstavby, které musí být
oznámené za účelem provedení kontrolní prohlídky; po dokončení stavby bude provedena
závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení
a dotčených orgánů: (do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se
předmětné stavby)
•

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov – závazné
stanovisko ze dne 01.09.2020, zn. HSHK-4105-2/2020

•

Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové – závazné stanovisko ze dne 03.09.2020, č.j. KHSHK 27087/2020/HOK.TU/Po

•

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne
07.12.2020, č.j. KRPH-76255/Čj-2020-051006

•

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní
Město, 541 01 Trutnov 1 – závazné stanovisko ze dne 11.01.2021, č.j. MUTN 11969/2020

•

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní
Město, 541 01 Trutnov 1 – koordinované závazné stanovisko ze dne 30.11.2020, č.j.
MUTN 112909/2020
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•

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 14.09.2020, č.j.
KUKHK-24399/ZP/2020

•

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem státu, odbor ochrany územních
zájmů, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany - souhlas s realizací ze dne
12.01.2021, ÚP-573120-998-2020-1150

•

Obecní úřad Libňatov, Libňatov 148, 542 36 – rozhodnutí ze dne 30.11.2020, č.j. 586/2020

•

Obecní úřad Hajnice, Hajnice č.p. 109, 544 66 Hajnice – závazné stanovisko ze dne
10.02.2021

•

Obecní úřad Maršov u Úpice, Maršov u Úpice č.p. 34, 542 32 – rozhodnutí ze dne
30.11.2020

•

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí
33, 500 01 Hradec Králové – stanovisko ze dne 23.10.2018, č.j. MO 288082/2018-5512HK

•

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí
33, 500 01 Hradec Králové – stanovisko ze dne 21.08.2020, č.j. MO 242235/2020-5512HK

•

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 07.12.2020, č.j.
KUKHK-24670/DS/2020-3(VA)

•

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana
přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko k záměru
ze dne 27.10.2020, č.j. KUKHK-32152/ZP/2020

•

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana
přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko k záměru
ze dne 19.08.2020, č.j. KUKHK-24410/ZP/2020

•

Obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 – vyjádření o existenci technické infrastruktury ze dne
02.11.2018, zn. 368/2018 /existence/

•

obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 – vyjádření k PD ze dne 25.08.2020

•

Obecní úřad Libňatov, Libňatov 148, 542 36 – vyjádření k PD ze dne 25.08.2020, spis.zn.
231.2,č.j. 377/2020

•

obec Maršov u Úpice, Maršov u Úpice č.p. 34, 542 32 – vyjádřené k existenci sítí ze dne
14.11.2018 /existence/

•

obec Maršov u Úpice, Maršov u Úpice č.p. 34, 542 32 – vyjádření k PD ze dne 15.09.2020

•

obec Hajnice, Hajnice č.p. 109, 544 66 Hajnice – vyjádření k existenci sítí ze dne
19.12.2018 /neexistence/

•

obec Hajnice, Hajnice č.p. 109, 544 66 Hajnice - vyjádření k PD ze dne 23.09.2020

•

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850727/20
/existence/

•

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850730/20
/existence/

•

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850733/20
/existence/
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•

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850740/20
/existence/

•

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850744/20
/existence/

•

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850749/20
/existence/

•

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850755/20
/existence/

•

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2021, č.j. 850756/20
/existence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k PD ze dne 15.12.2020,
zn. 001112100798

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428511 /existence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428512 /existence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428514 /existence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428518 /existence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428522 /existence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428525 /neexistence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428529 /neexistence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 09.12.2020, zn. 0101428532 /existence/

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 16.12.2020,
zn.934/2020

•

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – vyjádření ze dne
09.12.2020, zn. UPTS/OS/262168/2020 /neexistence/

•

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0201164695 / neexistence/

•

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0201164696 / neexistence/
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•

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0201164697 /neexistence/

•

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0201164701 /neexistence/

•

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0201164704 /neexistence/

•

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0201164706 /neexistence/

•

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0201164709 / neexistence/

•

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0201164712 /neexistence/

•

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor informačních a komunikačních
technologií – vyjádření o existenci sítí ze dne 30.10.2018 /neexistence/

•

Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov – vyjádření ze dne
19.02.2021

•

T- Mobile Czech Republic a.s., Tomčíkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření a stanovení
podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické
infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 09.12.2020, zn.
E52524/20 /nedojde ke kolizi/

•

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření ze dne
16.12.2020, zn.201209-1338238103 /neexistence/

•

GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci zařízení ze dne
16.12.2020, zn. 5002275511 /neexistence/

•

Správa silnic Královehradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové –
vyjádření ze dne 02.09.2020

•

Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého
02.10.2020, č.j. Pla/2020/036565

•

Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08
Hradec Králové – vyjádření ze dne 30.10.2020, č.j. LCR 953/006118/2020

•

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2, územní pracoviště Hradec Králové, odloučené pracoviště Trutnov – stanovisko
k PD ze dne 27.10.2020, .čj. UZSVM/HTU/5566/2020-HTUM

•

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové – vyjádření ze dne
07.09.2020, č.j. SPU 322901/2020/Ly

•

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod – vyjádření k existenci
sítí ze dne 08.01.2019 /neexistence/

•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0700304375 /neexistence/

•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0700304376 /neexistence/

•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0700304377/neexistence/

•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0700304381 /neexistence/

951, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ze dne
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•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0700304384 /neexistence/

•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0700304386 /neexistence/

•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0700304389 /neexistence/

•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 09.12.2020, zn. 0700304392 /neexistence/

•

plná moc pro zastupování

•

souhlasy dle § 184a stavebního zákona:
katastrální území Kyje u Hajnice
st. p. 87, parc. č. 377, 620, 622, 624/1, 624/2, 624/3, 625/2, 625/3, 640/1 ze dne
19.11.2020
parc.č. 401/4, 565/5, 595/1, 600/1 ze dne 22.06.2020
parc.č. 481 ze dne 17.08.2020 a 01.07.2020
parc.č. 501 ze dne 14.07.2020
parc.č. 504 ze dne 20.08.2020
parc.č. 540/2 ze dne 18.08.2020
parc.č. 563 ze dne 06.08.2020
parc.č. 565/1 ze dne 29.06.2020
parc.č. 612/7, 616/1 ze dne 06.10.2020 a 08.10.2020
parc.č. 1098, 1111/1, 1111/3 /stavebník/
parc.č. 1153 ze dne (bez data)
katastrální území Libňatov
st. p. 61 ze dne 08.07.2020
st.p.č. 71, 75, 76/2 ze dne 30.09.2020
st.p.č. 223 ze dne 17.08.2020 a ze dne 05.10.2020
parc. č. 5 ze dne 01.07.2020
pac.č. 6/1 ze dne 01.07.2020
parc.č. 8 ze dne 01.07.2020
parc.č. 10/1, 10/2, 26/2, 64, 217/2, 217/3, 1053/2, 1053/3, 1053/4, 1053/15, 1053/16,
1053/19, 1099/4, 1114 ze dne 14.10.2020
parc.č. 26/1 ze dne 01.07.2020 a ze dne 13.07.2020
parc.č. 26/3 ze dne 01.07.2020
parc.č. 27/1 ze dne 01.07.2020
parc.č. 67, 226 ze dne 07.08.2020
parc.č. 239 ze dne 08.07.2020
parc.č.1026/1 ze dne 17.08.2020
parc.č.1029, ze dne (bez data) a ze dne 05.10.2020
parc.č. 1053/17 ze dne 13.08.2020
parc.č.1177 ze dne 05.10.2020 a ze dne 17.08.2020
parc.č. 1048/8, 1049 ze dne 10.07.2020
parc.č. 1061/1, 1099/1 /stavebník/
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katastrální území Maršov u Úpice
st. p. 62, 22 ze dne 08.07.2020
parc. č. 11/2 ze dne 01.07.2020
parc.č.14, 15, 26, 73/1, 87, 102/1, 102/3, 118/6, 355/8, 444, 496, 508, 509/2, 664/13, 665/3,
665/4, 667/1, 668, 710/4, 721/2 ze dne 12.10.2020
parc.č. 73/2 ze dne 02.07.2020
parc.č. 84 ze dne 10.11.2020
parc.č. 88 ze dne 12.10.2020, ze dne 30.07.2020, ze dne 07.07.2020 a ze dne 14.08.2020
parc.č. 92/3 ze dne 09.07.2020
parc.č. 506/3 ze dne 16.07.2020
parc.č. 510 ze dne 07.09.2020
parc.č. 665/2 /stavebník/
parc.č. 512, 513/1, 514/2 ze dne 09.07.2020
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do společného
povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Posouzení námitek účastníků řízení: Účastníci řízení neuplatnili námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění
Stavba nesmí být zahájena, pokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5
let. Stavební úřad nestanovil delší lhůtu.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla
zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka vydanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
společného povolení.
Správní orgán upozorňuje stavebníka, že je třeba v dostatečném časovém předstihu min. 60
dní požádat Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov o povolení uzavírky a o stanovení
přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací a následně dle
potřeby o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor doprav a silničního hospodářství
prostřednictvím městského úřadu Trutnov, Odboru výstavby. Lhůta pro podání odvolání se
počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po
uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
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zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy
---------------------------------------------------------------------Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením
písemnosti).
Písemnost bude
(www.trutnov.cz).

současně

zveřejněna

způsobem

umožňujícím

dálkový

přístup

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… Bude sejmuto dne: ……………………….
Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ……………………………
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické
úřední desce.
---------------------------------------------------------------------Obecní úřad Libňatov, Hajnice a Maršov u Úpice jsou rovněž povinni v souladu s § 25
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů) tuto písemnost
vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení,
opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov.
Příloha
Situace 8x
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) byl zaplacen.
Obdrží
účastníci (dodejky)
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Naděžda Mlčochová, Postoupky č.p. 79, 767 01 Kroměříž 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
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Jiří Záruba, Hajnice č.p. 163, 544 66 Hajnice
Jaroslava Zárubová, Hajnice č.p. 163, 544 66 Hajnice
Zdeněk Nývlt, Malé Svatoňovice č.p. 355, 542 34 Malé Svatoňovice
Marie Nývltová, Malé Svatoňovice č.p. 355, 542 34 Malé Svatoňovice
Miroslava Švábová, Zboží č.p. 3, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Monika Hanušová, Hajnice č.p. 167, 544 66 Hajnice
Zemědělská společnost Svobodné a.s., IDDS: pz7g5d4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Milan Vaněk, Úpická č.p. 214, 542 34 Malé Svatoňovice
Lenka Zárubová, V Polích č.p. 149, Kolín VI, 280 02 Kolín 2
Eva Metelková, Hajnice č.p. 170, 544 66 Hajnice
Jiří Kašpárek, Hajnice č.p. 170, 544 66 Hajnice
Martin Hebelka, Hajnice č.p. 178, 544 66 Hajnice
Jakub Zikmunda, Vlčice č.p. 198, 541 01 Trutnov 1
JUDr. Dalibor Kalcso, Jižní č.p. 791/15, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Město Jaroměř, IDDS: sbwbzd5
Jaroslav Efler, Libňatov č.p. 64, 542 36 Libňatov
obec Libňatov, IDDS: xk9a7ft
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Marie Netíková, Na Horním konci č.p. 27, Běloves, 547 01 Náchod 1
Vladislav Efler, DiS., Boleslavova č.p. 45/9, 140 00 Praha 4-Nusle
Tomáš Vašata, Libňatov č.p. 191, 542 36 Libňatov
Iva Vašatová, Libňatov č.p. 191, 542 36 Libňatov
Jiřina Machová, Hornická č.p. 595, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Miloslav Tomek, Libňatov č.p. 18, 542 36 Libňatov
Pavlína Bejrová, Libňatov č.p. 18, 542 36 Libňatov
Marie Řeháková, Želivského č.p. 3, 542 32 Úpice
obec Maršov u Úpice, IDDS: vnda6ds
Milan Vojtěch, Pod Velbabou č.p. 1078, 542 32 Úpice
Drahuše Budílková, Radvanice č.p. 167, 542 12 Radvanice v Čechách
Lubomír Mertlík, Křižíkova č.p. 552, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Alena Mertlíková, Novorokytnická č.p. 4, Nový Rokytník, 541 01 Trutnov 1
Karel Jansa, Maršov u Úpice č.p. 18, 542 32 Úpice
Petr Bejr, Maršov u Úpice č.p. 80, 542 32 Úpice
Iva Dvořáková, Zámečnická č.p. 476, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Jitka Vítková, Maršov u Úpice č.p. 51, 542 32 Úpice
Irena Kadaníková, Maršov u Úpice č.p. 38, 542 32 Úpice
David Marczicsuk, Maršov u Úpice č.p. 44, 542 32 Úpice
Jitka Marczicsuková, Maršov u Úpice č.p. 44, 542 32 Úpice
Josef Vít, Maršov u Úpice č.p. 78, 542 32 Úpice
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Iveta Říhová, Havlovice č.p. 99, 542 32 Úpice
Marie Antošová, Libňatov č.p. 189, 542 36 Libňatov
Vladislav Bouz, Libňatov č.p. 96, 542 36 Libňatov
PhDr. Eva Bouzová, Libňatov č.p. 96, 542 36 Libňatov
Milena Gabrielová, Libňatov č.p. 31, 542 36 Libňatov
Josef Gabriel, Poděbradova č.p. 218, 542 32 Úpice
Helena Mádrová, Libňatov č.p. 34, 542 36 Libňatov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
Jiřina Teichmanová, Libňatov č.p. 37, 542 36 Libňatov
Miloslav Tomek, Libňatov č.p. 18, 542 36 Libňatov
Maria Danuta Tomková, Libňatov č.p. 18, 542 36 Libňatov
Marie Maternová, Libňatov č.p. 55, 542 36 Libňatov
Erste Leasing, a.s., IDDS: e87f6c2
Jaroslav Vtípil, Horní Radechová č.p. 127, 549 46 Horní Radechová
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Milan Vojtěch, Pod Skalkou č.p. 1009, 542 32 Úpice
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Vlasta Vojtěchová, Pod Skalkou č.p. 1009, 542 32 Úpice
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8
Petr Kadaník, Maršov u Úpice č.p. 9, 542 32 Úpice
Jiří Nentvich, Sněženková č.p. 501, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Ivana Nentvichová, Sněženková č.p. 501, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Tomáš Přibyl, Maršov u Úpice č.p. 73, 542 32 Úpice
Luboš Matěna, Maršov u Úpice č.p. 66, 542 32 Úpice
Tomáš Kundrt, Maršov u Úpice č.p. 42, 542 32 Úpice
Lukáš Přibyl, Maršov u Úpice č.p. 43, 542 32 Úpice
Vladimír Petr, Maršov u Úpice č.p. 59, 542 32 Úpice
Petra Petrová, Maršov u Úpice č.p. 59, 542 32 Úpice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw
Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
Veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 479, 483/5, 484, 485, 543/1, 559/1, 559/3, 576/1, 576/2, 591, 593, 594/2, 616/3, 617/3,
619, 1080, 1085, 1086/2, 1111/7 v katastrálním území Kyje u Hajnice, st. p. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 28,
29, 30/1, 30/2, 48, 64, 73, 165, 172, 181, 262, 329, parc. č. 4/1, 4/2, 4/3, 6/2, 11/1, 11/2, 12, 29,
32, 33, 79/2, 81/3, 83, 86/1, 217/1, 218, 219, 241/1, 241/2, 242/2, 242/3, 256/1, 256/2, 263/2,
265, 1027/1, 1027/2, 1050/1, 1050/2, 1053/1, 1053/11, 1053/14, 1053/18, 1053/20, 1053/21,
1092/1, 1104 v katastrálním území Libňatov, st. p. 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31,
32, 34, 38, 39, 41/1, 41/2, 42, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 64/1, 68/1, 72, 74, 75, 76,
81, 91, 92, 93, 98, 122, 123, 128, 133, 134, 138, 144, 149, 150, 154, 178, parc. č. 2/1, 2/2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 12, 17/2, 17/3, 17/4, 18/1, 18/3, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 34/1, 34/2, 36, 41/1, 42,
45/1, 45/2, 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 54, 61/1, 61/2, 61/3, 62/1, 65/1,
65/2, 65/3, 66, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/6, 71/8, 71/9, 72, 73/3, 76/2, 79, 80, 81, 82, 83/2, 89,
91/1, 92/2, 93/1, 93/3, 93/4, 102/5, 108/1, 113/2, 113/4, 114, 115, 116/1, 116/2, 117, 118/1,
118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 120, 122/1, 122/2, 122/3, 130, 159/1, 162, 165, 224/2, 225, 227/2,
354, 355/2, 399, 401, 445/2, 445/3, 449/1, 503, 506/1, 506/4, 655, 665/6, 665/9, 677/2, 677/4,
685, 689, 702, 727/6, 727/7, 731, 734, 743 v katastrálním území Maršov u Úpice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Libňatov č.p. 96, č.p. 91, č.p. 98, č.p. 82, č.p. 99, č.p. 64, č.p. 32, č.p. 116, č.p. 31, č.p. 25, č.p.
34, č.p. 108, č.p. 101, č.p. 144, č.e. 26, č.p. 150 a č.p. 200, Maršov u Úpice č.p. 14, č.p. 12,
č.p. 11, č.p. 15, č.p. 70, č.p. 68, č.p. 16, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 20, č.p. 45, č.p. 63, č.p. 47, č.p. 57,
č.p. 25, č.p. 64, č.p. 61, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 58, č.p. 34, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 13,
č.p. 69, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 75, č.p. 43, č.p. 59, č.p. 66, č.p. 76, č.p. 22, č.p. 60, č.p. 17 a č.p.
49
Veřejnosti se oznamuje veřejnou vyhláškou.
dotčené správní úřady
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 3acbs2c
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, IDDS:
3acbs2c
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Agentura logistiky, IDDS: hjyaavk
Obecní úřad Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
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Obecní úřad Maršov u Úpice, IDDS: vnda6ds
Obecní úřad Libňatov, IDDS: xk9a7ft
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
Vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Trutnov
Obecní úřad Libňatov
Obecní úřad Hajnice
Obecní úřad Maršov u Úpice

