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Vladimír Korda 
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DATUM: 5.1.2022    

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
Výroková část: 

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle  
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný 
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle 
§ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.2.2021 podal 

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

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

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
na stavbu: 

Novostavba účelových komunikací C1 a C6, Osice 
označení stavby: R 175 - Cesta C1, C6 v k.ú. Osice 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1071, 1072, 1073, 1093, 1094, 1119, 1123  
v katastrálním území Osice.  

Druh a účel stavby: 

Dopravní infrastruktura - novostavba pozemních komunikací (veřejných účelových komunikací) 
sloužících pro obhospodařování zemědělských pozemků a souvisejících zařízení. 

Popis stavby: 

Jedná se o novostavbu dvou na sebe kolmo navazujících účelových komunikací.  

SO 101 - Povrch cesty C1 bude proveden z asfaltobetonu s krajnicemi zpevněnými asfaltovým 
recyklátem. Délka cesty bude 1 381,87 m. Šířka jízdního pruhu bude 5,5 m. Šířka zpevněné 
krajnice bude 2 x 0,25 m.  

SO 102 - Povrch cesty C6 bude proveden z penetračního makadamu s krajnicemi zpevněnými 
asfaltovým recyklátem. Délka cesty bude 617,60 m. Šířka jízdního pruhu bude 4,0 m. Šířka 
zpevněné krajnice bude 2 x 0,25 m. 

Odvodnění komunikací bude zajištěno podélným a jednostranným příčným sklonem (3%). 
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Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Tomáš 
Hrdonka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, 
ČKAIT 0701282; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
speciálního stavebního úřadu.   

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2023. 

4. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě 
u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm 
uvedené zůstaly čitelné.  

5. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních  
a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), 
sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před 
zahájením stavby stavebnímu úřadu. 

6. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 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 pracovištích s nebezpečím pádu  
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7. Budou respektovány obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území v platném znění; vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění; vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
v platném znění. 

8. Budou dodrženy podmínky: 

a) Policie ČR, Dopravního inspektorátu Územního odboru Hradec Králové Krajského 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje - stanovisko orgánu státní správy ve věci 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ze dne 14.6.2021 pod č.j. 
KRPH-53208-2/ČJ-2021-050206 

Zhotovitel či investor předloží v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před 
zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou 
projektovou dokumentaci – návrh přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán příslušným 
správním orgánem se zdejším dopravním inspektorátem a dále bude sloužit jako 
podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu v rámci 
řízení o povolení zvláštního užívání vedeného před příslušným silničním správním 
úřadem. V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou) předloží zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou 
zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán příslušným 

správním orgánem se zdejším dopravním inspektorátem. 

9. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby 
polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a při 
provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich narušení. Budou dodrženy 
podmínky jejich ochranných pásem. 

10. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
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11. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník:  

- Generální prohlášení zhotovitele stavby o odborném provedení stavby dle ověřené 
projektové dokumentace - celkové hodnocení jakosti stavby (dle § 153 a § 160 
stavebního zákona) 

- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona), ve 
smyslu ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb. o odpadech a navazujících předpisů 

- Stavební deníky 

- Prohlášení zhotovitele stavby, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení 
podzemních vedení inženýrských sítí - v opačném případě předložit zápisy (protokoly)  
o provedených kontrolách 

- Zápisy o předání a převzetí stavby 

- Protokol o vytyčení stavby 

- Zaměření skutečného provedení stavby 

- Geometrický plán (pokud byl pořízen) 

- Dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačením nepodstatných odchylek,  
ke kterým došlo během provádění stavby 

- Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření předepsaných zvláštními 
právními předpisy 

- Stanovení místní úpravy dopravního značení 

- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem 
vyžadována) 

- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (dle stavebního povolení) 

- Kolaudační souhlasy podmiňujících staveb  

- Další doklady (např. doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních 
prací, aj.) 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
Obec Osice, Osice 117, 503 26 Osice 

Odůvodnění: 

Dne 17.2.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.  

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl stavebník dne 17.5.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 5.10.2021. 

Podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., zákona o pozemkových úpravách  
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů se upouští od souhlasu  
s vynětím ze zemědělského půdního fondu, vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí  
o změně využití území a rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, je-li to v souladu  
s územním plánem, pro změny druhů pozemků, schválených dotčeným orgánem (§ 9 odst. 10), 
výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná 
zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav. 

K výše uvedené stavbě vydal Magistrát města Hradec Králové - odbor hlavního architekta, jako 
příslušný orgán územního plánování dne 30.9.2021 osvědčení o vydání souhlasu mlčky. 

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hradec Králové, jako příslušný správní úřad vydalo 
dne 10.11.2006 rozhodnutí pod zn. PÚ/1048/schval KPÚ/K25/D11/2006/Zi,No, kterým schválilo 
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návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Osice vyvolané výstavbou dálnice 
D11. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.12.2006. 

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 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. Okruh účastníků 
řízení byl stanoven takto: 

Dle § 109 písm. a) stavebního zákona: 
Česká republika  
příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 

Dle § 109 písm. b) stavebního zákona: 
Nejsou. 

Dle § 109 písm. c) stavebního zákona: 
Obec Osice, Osice 117, 503 26 Osice 

Dle § 109 písm. d) stavebního zákona: 
Nejsou. 

Dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 
parc. č. 279/6, 280/2, 383/1, 383/2, 383/4, 453/12, 455/7, 1051, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 
1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 
1079, 1083, 1088, 1089, 1091, 1092, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1300 vše v katastrálním území Osice,  
parc. č. 160/3, 165/9, 171/1 v katastrálním území Polizy,  
parc. č. 617, 618 v katastrálním území Krásnice. 

Speciální stavební úřad oznámil dne 7.10.2021 zahájení stavebního řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře 
známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 
do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá stanoviska. Současně s tím oznámil, že byly shromážděny podklady pro vydání 
rozhodnutí ve věci. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci řízení před 
vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebyly  
ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost  
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí 
o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství 

- Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí 

- Magistrát města Hradec Králové - odbor hlavního architekta 

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, 

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů  
a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

- Viz výše. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje  podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Vladimír Korda 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu                  otisk úředního razítka 

Poplatek: 
Od správního poplatku je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích osvobozeno 
vydání stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací realizovaných státem. 

Obdrží: 
účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky) 
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, IDDS: z49per3 
Obec Osice, IDDS: 2t8apji 

účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejná vyhláška): 
parc. č. 279/6, 280/2, 383/1, 383/2, 383/4, 453/12, 455/7, 1051, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 
1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 
1079, 1083, 1088, 1089, 1091, 1092, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1300 vše v katastrálním území Osice,  
parc. č. 160/3, 165/9, 171/1 v katastrálním území Polizy,  
parc. č. 617, 618 v katastrálním území Krásnice. 

dotčené správní úřady (dodejky): 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí,  
Československé armády č.p. 408/51, 502 00  Hradec Králové 
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Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta,  
Československé armády č.p. 408/51, 502 00  Hradec Králové 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor,  
Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů  
a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................         Sejmuto dne: .................................. 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..       Sejmuto dne:…………………………                   
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
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