Městský úřad Nová Paka
stavební odbor
Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120
Č.j.: MUNP/2019/12596/SÚ/KP
Spis: 2018/11218/SÚ/KP

Nová Paka dne 27.12.2019

*MUNPX004ZL2D*
MUNPX004ZL2D

VEŘENÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Stavební odbor Městského úřadu v Nové Pace, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 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 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 30.07.2018 podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, které zastupuje na základě
plné moci SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 2643, 130 00 Praha
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání dne 27.12.2019 rozhodl takto:
Stavba:
I/16 Nová Paka - obchvat
Nová Paka, Vidochov
na pozemcích parc. č. 4244/3, 4244/4, 4244/5, 4254/4 v katastrálním území Nová Paka, parc. č. 3392/3,
3458/3, 3464/1, 3478/3, 4076/2, 4076/3, 4079/2, 4110/1, 4135/12, 4135/13, 4135/14, 4135/17, 4135/18,
4135/19, 4135/20, 4135/21, 4135/22, 4135/23, 4135/24, 4135/25, 4135/26, 4135/27, 4135/49, 4135/52, 4135/53,
4135/54, 4135/55, 4135/56, 4135/57, 4135/58, 4135/59, 4135/60, 4135/61, 4135/63, 4136/2, 4136/3, 4136/4,
4136/5, 4136/6, 4136/7 v katastrálním území Heřmanice u Nové Paky, parc. č. 90/18, 90/19, 90/20, 362/3,
416/2, 416/5, 436/8, 476/5, 476/9, 476/11, 476/12, 476/21, 476/24, 476/25, 476/26, 476/27, 476/28, 476/29,
476/31, 476/37, 476/39, 476/40, 476/41, 476/42, 476/43, 476/44, 476/45, 476/46, 476/47, 507, 508, 509, 510,
530 v katastrálním území Kumburský Újezd, parc. č. 235/4, 235/5, 254/1, 254/2, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9,
254/11, 254/12, 254/13, 254/15, 255/3, 256/1, 256/2 v katastrálním území Studénka u Nové Paky, st. p. 63/1,
253, parc. č. 381/15, 381/30, 381/32, 381/33, 381/34, 391/3, 391/4, 394/13, 406/2, 418/4, 418/12, 420, 421/3,
422/2, 422/8, 422/10, 422/15, 424/6, 549/4, 550/7, 550/8, 550/9, 552/1, 593/7, 601, 604/2, 604/26, 604/27,
604/79, 604/80, 604/81, 604/85, 604/87, 604/88, 604/89, 604/90, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 608/6,
608/7, 608/8, 608/9, 608/10, 608/11, 608/12, 608/13, 608/14, 608/15, 608/16, 608/17, 608/18, 608/19, 608/20,
608/21, 608/22, 608/23, 608/24, 608/25, 608/26 v katastrálním území Štikov, parc. č. 157/5, 186/4, 186/5,
190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 190/15 v katastrálním území Pustá Proseč,
parc. č. 5/3, 713, 774/4, 774/5, 1119/2, 1124, 1134/2, 1190/10, 1190/18, 1190/21, 1190/22, 1190/26, 1190/27,
1191/11, 1191/13, 1191/14, 1191/15, 1191/16, 1191/17, 1191/20, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1193/3,
1193/4, 1193/5, parcely zjednodušené evidence (PK) 713, 1124, 1139 v katastrálním území Vidochov, parc. č.
233/1, 234/7, 1062, 1137/48, 1137/50, 1137/51, 1137/52, 1137/53, 1137/55, 1212 v katastrálním území
Vrchovina, se podle § 115 stavebního zákona
povoluje.
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Stavba obsahuje:
Stavební objekty pozemních komunikací:
SO 110 (styková křižovatka Štikov),
SO 126 (místní komunikace v Kumburském Újezdu – mimoúrovňové křížení komunikace pro pěší a cyklisty
s hlavní trasou),
SO 127 (místní komunikace v Heřmanicích - mimoúrovňové křížení komunikace pro pěší a cyklisty s hlavní
trasou),
SO 128 (komunikace pro pěší ve Vidochově),
SO 129 (komunikace pro pěší ve Štikově),
SO 131.1.1 (přeložka silnice III/28426 - část Královéhradeckého kraje),
SO 131.1.2 (přeložka silnice III/28426 - část Města Nová Paka),
SO 131.2.1 (přeložka silnice III/28426 - část Královéhradeckého kraje),
SO 131.2.2 (přeložka silnice III/28426 - část Města Nová Paka),
SO 132 (přeložka místní komunikace v km 2.235 – mezi Studénkou a Heřmanicemi),
SO 133 (úprava silnice III/28425 v km 3.900 – průsečná křižovatka s hlavní trasou mezi Novou Pakou a
Heřmanicemi),
SO 134 (úprava místních komunikací ve Štikově – napojení na okružní křižovatku),
SO 135 (okružní křižovatka ve Štikově),
SO 136 (úprava místní komunikace ve Štikově v km. 3.900 – komunikace přechází hlavní trasu přes mostní
objekt SO 222),
SO 137 (úprava silnice III/01611 – komunikace podchází hlavní trasu pod mostním objektem SO 207),
SO 151 (přeložka polní cesty v km. 0.770 – komunikace podchází hlavní trasu pod mostním objektem SO 201),
SO 152 (přeložka lesní cesty v km. 0.870 - komunikace podchází hlavní trasu pod mostním objektem SO 201),
SO 153 (přeložka polní cesty v km 1.550 - komunikace přechází hlavní trasu po mostním objektem SO 220),
SO 154 (přeložka polní cesty v km 1.550-1.625 vpravo),
SO 155 (přeložka polní cesty v km 2.210-2.330 vlevo),
SO 156 (přeložka polní cesty v km 2.490-2880 vlevo),
SO 157 (přeložka polní cesty v km 2.160-2240 vpravo),
SO 158 (přeložka polní cesty v km 6.663 - komunikace podchází hlavní trasu pod mostním objektem SO 208),
SO 159 (přeložka lesní cesty v km 1.120-1.300 vlevo),
SO 180 (dopravní opatření během stavby),
SO 181 (rekonstrukce stávajících komunikací po stavbě).
Mosty a zdi
SO 220 (most přes silnici I/16 v km 1,555 - Studénka),
SO 221 (most přes silnici I/16 v km 2,235 - Heřmanice),
SO 222 (most přes silnici I/16 v km 3,900 - Štikov),
SO 261 větev B (protihluková stěna - km cca 0,6337 - mimo),
SO 266 větev B (protihluková stěna - km cca 2,475 - mimo),
SO 266 větev C (protihluková stěna – km cca 2,520 - mimo).
Podmínky pro provedení stavby:
1.

Stavba bude provedena na pozemcích 4244/3, 4244/4, 4244/5, 4254/4 v katastrálním území Nová Paka,
parc. č. 3392/3, 3458/3, 3464/1, 3478/3, 4076/2, 4076/3, 4079/2, 4110/1, 4135/12, 4135/13, 4135/14,
4135/17, 4135/18, 4135/19, 4135/20, 4135/21, 4135/22, 4135/23, 4135/24, 4135/25, 4135/26, 4135/27,
4135/49, 4135/52, 4135/53, 4135/54, 4135/55, 4135/56, 4135/57, 4135/58, 4135/59, 4135/60, 4135/61,
4135/63, 4136/2, 4136/3, 4136/4, 4136/5, 4136/6, 4136/7 v katastrálním území Heřmanice u Nové Paky,
parc. č. 90/18, 90/19, 90/20, 362/3, 416/2, 416/5, 436/8, 476/5, 476/9, 476/11, 476/12, 476/21, 476/24,
476/25, 476/26, 476/27, 476/28, 476/29, 476/31, 476/37, 476/39, 476/40, 476/41, 476/42, 476/43, 476/44,
476/45, 476/46, 476/47, 507, 508, 509, 510, 530 v katastrálním území Kumburský Újezd, parc. č. 235/4,
235/5, 254/1, 254/2, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/11, 254/12, 254/13, 254/15, 255/3, 256/1, 256/2 v
katastrálním území Studénka u Nové Paky, st. p. 63/1, 253, parc. č. 381/15, 381/30, 381/32, 381/33,
381/34, 391/3, 391/4, 394/13, 406/2, 418/4, 418/12, 420, 421/3, 422/2, 422/8, 422/10, 422/15, 424/6, 549/4,
550/7, 550/8, 550/9, 552/1, 593/7, 601, 604/2, 604/26, 604/27, 604/79, 604/80, 604/81, 604/85, 604/87,
604/88, 604/89, 604/90, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7, 608/8, 608/9, 608/10, 608/11,
608/12, 608/13, 608/14, 608/15, 608/16, 608/17, 608/18, 608/19, 608/20, 608/21, 608/22, 608/23, 608/24,
608/25, 608/26 v katastrálním území Štikov, parc. č. 157/5, 186/4, 186/5, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4,
190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 190/15 v katastrálním území Pustá Proseč, parc. č. 5/3, 713, 774/4,
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774/5, 1119/2, 1124, 1134/2, 1190/10, 1190/18, 1190/21, 1190/22, 1190/26, 1190/27, 1191/11, 1191/13,
1191/14, 1191/15, 1191/16, 1191/17, 1191/20, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1193/5,
parcely zjednodušené evidence (PK) 713, 1124, 1139 v katastrálním území Vidochov, parc. č. 233/1,
234/7, 1062, 1137/48, 1137/50, 1137/51, 1137/52, 1137/53, 1137/55, 1212 v katastrálním území
Vrchovina, podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala
SUDOP PRAHA a.s. – hlavní inženýři projektu Ing. Jan Ostrý ČKAIT 0009279 a Ing. Lukáš Ježek ČKAIT
0009278. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Před zahájením předčasného užívání stavby
b) Před zahájením zkušebního provozu
c) Před uvedení stavby do provozu
Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu po předchozím provedení zkušebního provozu
podle § 124 stavebního zákona.
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 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečností 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.
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.
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.
Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům,
které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení stavebník včas projedná s vlastníky,
příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba
zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie. Stavební práce
budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními
byla zkrácena na dobu co nejkratší.
Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu
a předány jejich majitelům a správcům.
Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky,
které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
Zařízení staveniště bude organizováno podle § 24 e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2012 Sb. a 20/2011 Sb. a v rozsahu schváleném
ve stavebním řízení. Před zahájením stavby bude na viditelném místě instalována tabulka "Stavba
povolena". Tento štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné, a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
Investor zajistí odborně způsobilými osobami vytyčení prostorové polohy stavby.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a uživatelů
pozemních komunikací. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a bezpečnosti chodců.
Při provádění stavebních prací budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti
výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle
zvláštních předpisů. Výsledky předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty a osvědčení použitých materiálů
budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě
výběrového řízení. Před započetím prací bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu včetně jména
stavbyvedoucího a tel. spojení.
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17. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny
doklady týkající se stavby a musí být veden stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník
po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
18. Během provádění stavebních prací bude zhotovitel udržovat stále čisté vozovky používaných přístupových
komunikací.
19. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny
a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle
zvláštního právního předpisu a autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
21. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou.
22. 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 k archeologickému nálezu došlo. Oznámení
o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž
došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy
se o archeologickém nálezu dověděl.
23. 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.
24. Budou dodrženy následující podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí v rozsahu, v jakém se
týkají stavebních objektů SO 110, SO 126, SO 127, SO 128, SO 129, SO 131.1.1., SO 131.1.2, SO 131.2.1,
SO 131.2.2, SO 132, SO 133, SO 134, SO 135, SO 136, SO 137, SO 151, SO 152, SO 153, SO 154,
SO 155, SO 156, SO 157, SO 158, SO 159, SO 180, SO 181, SO 220, SO 221, SO 222, SO 261 větev B,
SO 266 větev B a C.
25. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí MěÚ Nová Paka, stavební úřad, Dukelské nám. 39, 509
01 Nová Paka čj. SÚ/866/06/32/4 ze dne 08.08.2007.
26. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka
čj. MUNP/2018/3814/ŽP/MP ze dne 16.04.2018:
Bude postupováno dle návrhu uvedeném v projektové dokumentaci.
Bude vedena průběžná evidence o druzích, množství, způsobu využití nebo odstranění odpadu.
Průběžná evidence spolu s doklady o předání odpadu budou předloženy příslušnému stavebnímu úřadu
před vydáním kolaudačního souhlasu.
27. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zákona o lesích MěÚ Nová Paka, odbor
životního prostředí, Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka čj. MUNP/2016/15090/ŽP/JK ze dne
20.10.2016:
Po dobu stavby ani na přechodnou dobu, nebude zasahováno do lesních porostů a veškerá činnost ve
vzdálenosti do 50 m od kraje lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy,
kořenového systému stromů a nebude poškozena stabilita lesních porostů.
Blízkost lesa do 50 m od zamýšlené stavby a jejich vzájemné působení není a nebude ani v budoucnu
důvodem k e změně hospodaření v lesních porostech.
28. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí,
Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka čj. MUNP/2013/6530/ŽP/MP ze dne 23.08.2013:
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Ve vztahu stavby obchvatu ke kácení dřevin rostoucích mimo les (včetně skupin keřů“ trváme na
požadavku, že je třeba v dostatečném předstihu pořádat OŽP o vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin
tak, aby vlastní kácení mohlo být provedeno v období vegetačního klidu, respektive v období mimo hlavní
hnízdění ptactva (od 15. srpna do 31. března“, jak požaduje v rozhodnutí o výjimce ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů čj. 9803/ZP/2013-NA-5 z 26.06.2013 Krajský úřad KH kraje.
Stavební práce budou v blízkosti stávajících ponechaných dřevin prováděny v souladu s ČSN 83 9061
Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
29. Budou dodrženy podmínky souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu Ministerstva životního
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 čj. 18054/ENV/06, 684/640/06 ze dne 24.05.2006 ve znění
pozdějších změn čj. 104300/ENV/10, 3452/660/10 ze dne 14.01.2011 a MZP/2018/610/737 ze dne
20.03.2018:
Před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy v souladu se
schválenou projektovou dokumentací.
Na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad odděleně skrývka ornice a dalších
hlouběji uložených, zúrodnění schopných vrstev půdy v souladu s pedologickým průzkumem, který
vypracovala firma GeoTec-GS, a.s., který je součástí předložené dokumentace. O provedení skrývky
a způsobu využití sejmuté ornice a dalších kulturních vrstev půdy bude vedena evidence. Sejmutá ornice
a další kulturní vrstvy půdy budou uloženy na deponiích a zabezpečeny proti znehodnocení a zcizení.
Nejpozději 60 dnů před podáním žádosti o stavební povolení předloží žadatel orgánu ochrany ZPF
Ministerstva životního prostředí k projednání a odsouhlasení zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich
odvozu a rozprostření, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky a písemné
souhlasy jejich vlastníků (uživatelů). Pro ohumusování svahů stavby bude použita vrstva ornice o mocnosti
max. 15 cm, V případě použití ornice k ohumusování lesních pozemků bude použita vrstva ornice
o mocnosti max. 20 cm.
O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev půdy bude veden
protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu s § 10 odst. 2 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (dále jen vyhláška). Tento doklad bude předložen orgánům
ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu.
Bude zajištěn přístup k okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo narušeni přístupových
cest k těmto pozemkům, bude zřízena na náklad žadatele jejich náhrada.
V případě potřeby zajistí žadatel na svůj náklad zpracování projektu jednoduchých pozemkových úprav
a jeho realizaci tak, aby v důsledku výstavby nevznikly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné pozemky
Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich
vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření.
Termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a uživateli dotčených pozemků tak, aby
nedošlo ke vzniku škody na porostech.
Bezprostředně po skončení účelu nezemědělského využití dočasně odňaté zemědělské půdy
zahájit rekultivaci dotčených ploch podle plánu rekultivace uvedeného na straně 18 až 22 dokumentace
„1/16 Nová Paka, obchvat - G.1 Záborový elaborát - G.1.2. Záborový elaborát pro vynětí ze ZPF, Změna
DSP č. 3 - Technická zpráva (příloha č. 1)“ zpracované společností SUDOP PRAHA a.s. v 01/2018.
V souladu s ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky bude po celou dobu provádění rekultivace veden protokol
(provozní deník). Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno ministerstvu, že
rekultivace byla ukončena. Na zemědělské půdě určené k nezemědělskému využití kratšímu než jeden rok
v souvislosti s prováděním předmětné stavby bude zajištěno uvedení do původního stavu. Zároveň bude
nejméně 15 dní předem písemně oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu
Nová Paka zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší
než jeden rok.
Žadatel učiní opatření, aby během stavby i při provádění rekultivace nedošlo ke kontaminaci půdy.
Nejpozději 30 dnů před kolaudačním řízením přeloží žadatel orgánu ochrany ZPF Ministerstva životního
prostředí doklady o využití ornice a potvrzení vlastníků o převzetí a následném rozprostření určeného
množství ornice a podorničí na jednotlivých pozemcích, U dočasného odnětí doloží žadatel potvrzení
vlastníků pozemků o ukončení zpětné rekultivace a převzetí pozemků k zemědělskému obhospodařování.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písm. d) zákona bude zaplacen odvod za odnětí zemědělské půdy ze
ZPF. Výše odvodů bude stanovena na základě předloženého výpočtu odvodů, který vypracovala firma
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3 a který tvoří přílohu tohoto souhlasu. Tabulka odvodů bude
opatřena razítkem ministerstva a parafou. Výše odvodů za trvalé odnětí činí 4278817,00 Kč a za dočasné
odnětí 11039,00 Kč/rok. Výpočet odvodů může být změněn v souvislosti se zpřesněním, které vyplyne z
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dokumentace pro řízení podle stavebního zákona. Na základě zpřesněného výpočtu odvodů, který bude
předložen orgánu ochrany ZPF MěÚ Nová Paka po nabytí právní moci rozhodnutí, která budou ve věci
vydána podle zvláštních předpisů, vydá tento orgán rozhodnutí o platbě odvodů. Odvod za trvalé odnětí
bude podle § 11 odst. 10 zákona placen jednorázově. Odvod za dočasné odnětí bude podle § 11 odst. 11
placen každoročně, až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu včetně splnění podmínek
uvedených v bodu 10 tohoto souhlasu.
Budou dodrženy podmínky Povodí Labe, s. p. – stanoviska zn. PVZ/13/13419/Ra/0 ze dne 05.08.2013 ve
znění pozdějších aktualizací PVZ/15/13797/Ra/0 ze dne 11.06.2015, PVZ/16/34619/Ra/0 ze dne
29.11.2016 a PVZ/18/10710/Fa/0 ze dne 11.05.2018:
Během realizace stavby budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí o ochranném pásmu vodního
zdroje.
Podél drobných toků musí být zachován volný nezastavěný manipulační pruh šíře 6 m pro jeho správu a
údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Při stavbě musí být zásah do
břehů, břehových úprav a břehových porostů minimalizován. Případné zásahy do tohoto pruhu nebo do
břehového porostu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko
Turnov.
V tomto pruhu nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umisťováním staveb nebo
změnami nivelety terénu. Výkopek ze stavby bude uložen mimo tento pruh.
Termín zaústění dešťové kanalizace do zatrubnění VT Pivovarský potok požadujeme oznámit na Povodí
Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov.
Bez písemného souhlasu správce toku s provedením napojení dešťové kanalizace do zatrubněné vodoteče
nebude stavba zkolaudována.
Budou dodrženy podmínky Povodí Labe, s. p. – stanoviska k nakládání s podzemními vodami v rámci
stavby čj. PVZ/18/24061/BS/0 ze dne 14.06.2018:
Odebíráno bude pouze nezbytně nutné množství podzemní vody, které se bude rovnat přítokům do
odvodňovacích systémů.
Je třeba co nejvíce eliminovat negativní ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu vázaných
ekosystémů a zejména odběrů sloužících pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Upozorňujeme na skutečnost, že toto významné snižování hladiny podzemní vody může vést
k dočasnému snížení hladiny podzemní vody v případných okolních domovních studních, na což je třeba
nutno upozornit jejich majitele.
Čerpaná podzemní voda bude vypouštěna takovým způsobem, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění
vodních poměrů a okolních pozemků (podmáčení okolních pozemků apod).
V žádném případě nesmí dojít k porušení hráze, břehové hrany (překop, protlak) či rozplavení
případného opevnění koryta nebo břehu apod.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic KH kraje zn. SUSKHK/SS/7352/2018 ze dne
03.07.2018:
V případě změny stavby v ochranném pásmu sil. II. a III. tř. požadujeme předložit PD k odsouhlasení.
Pokud dojde při používání silnic II. a III. tř. ve vlastnictví Královéhradeckého kraje pro staveništní dopravu
k jejich poškození, budeme požadovat jejich opravu, pro určení způsobu a rozsahu opravy požadujeme
přizvat zástupce Správy silnic KHK p.o.
Dopravní značení bude provedeno dle TP - 65 II. vydání.
Napojení komunikací na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje bude provedeno dle
předložené PD.
S náhradní výsadbou podél silnic II. a III. tř. (část C 8 SO 812) souhlasíme bez připomínek.
S kácením mimolesní zeleně souhlasíme při dodržení č. 1 zákona č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové čj. 14261/2018-SŽDC- OŘ HKR-ÚT ze dne 05.04.2018:
V dalším stupni projektové dokumentace (PDPS, RDS) bude dopracováno detailní řešení vybraných SO v
ochranném pásmu a obvodu dráhy dle následujících požadavků a nejpozději před protokolárním předáním
staveniště zhotoviteli předloženo investorem SŽDC k odsouhlasení.
Na základě objednávky budou před zahájením stavebních prací všechny dotčené drážní kabelové trasy
jejich správci vytyčeny, bude dohodnut postup prací, dohled, provedení měření a výluka zařízení. Ještě
před záhozem bude objednána kontrola uložení drážních sítí. O všech úkonech a dohodnutém postupu bude
proveden zápis do stavebního deníku s podpisem správce dotčeného drážního zařízení. Nové drážní sítě
nesmí být ukládány blíže než 2,35 m od osy koleje + rozšíření v oblouku. Správcem zabezpečovacích sítí
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SŽDC (SO 480) je vrchní návěstní mistr ve Staré Pace - pan Rejman, tel.: 724 009 400 nebo 972 367 494.
Po realizaci bude správci předáno zaměření nových tras v listinné i digitální formě.
Při realizaci akce dojde ke styku s drážním telekomunikačním vedením (TK 5 xn0,8, HDPE trubka modré
barvy) v majetku SŽDC - TÚDC, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb.
o elektronických komunikacích. SŽDC - TÚDC souhlasí s přeložkou sdělovacího kabelu a trubky, která je
vyvolaná stavbou a navrženým technickým řešením dle SO 203.1 Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC.
Smluvním správcem dotčeného drážního telekomunikačního vedení (SO 203.1) je ČD Telematika a.s. - viz
její vyjádření č. j. 01947/2018-0 ze dne 8. 2. 2018 a Všeobecné podmínky pro kabely SŽDC v příloze 1.
Veškeré práce na tomto vedení musí být s ČD Telematikou konzultovány. Při poškození nebo zcizení
drážních sítí v průběhu stavby budou veškeré náklady na opravu včetně případných sankcí, souvisejících s
výpadkem provozu, vymáhány po investoru stavby. Před započetím přeložky je nutné objednat u ČD
Telematika vytyčení kabelu. Ten musí být překládán tak, aby došlo k minimálnímu přerušení provozu.
Práce musí být prováděny ve spolupráci s ČD Telematikou. Na kabelu musí být před a po překládce
provedeno kontrolní měření. Spojky musí být označeny markéry. Nová trasa musí být geodeticky zaměřena
a musí být provedena oprava kabelové knihy plánů. Pokud by byla definitivní trasa umístěna jinak než
původní a po cizích pozemcích, je nutné vyřešit se SŽDC-TÚDC věcné břemeno (kontakt Mgr. Jitka
Adámková, tel: 972 341 043, e-mail: jitka.adamkova@tudc.cz). Při poškození nebo zcizení sdělovacího
kabelu v průběhu stavby budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem
provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.
Instalace mostovky nad tratí, včetně stavby pomocných konstrukcí, bednění a betonáže říms a veškeré další
manipulace nad tratí nebo zásahy do průjezdného průřezu dráhy musí být prováděny za výluky dotčeného
úseku trati (mezistaniční úsek Lázně Bělohrad - Nová Paka) dle DSP čl. 5.6 Technické zprávy SO 203 Most přes železniční trať. Veškeré konstrukce nad tratí musí být řádně staticky zajištěny, musí umožňovat
bezpečný pohyb pracovníků zhotovitele mostu a ochranu drážního pozemku (především kolejiště) proti
pádu předmětů, jisker ze sváření a znečištění (nutno v prováděcím projektu SŽDC doložit). Pokud toto
nebude možno z technologických důvodů beze zbytku zajistit, musí být zhotovitelem zajištěny pomalé
jízdy a při každém průjezdu vlaku pod mostem musí být stavební práce přerušeny. Drážní pozemek s
kolejištěm bude před konáním závěrečné kontrolní prohlídky vyčištěn. Přesný rozsah výluk a pomalých
jízd bude popsán v realizační dokumentaci, která bude SŽDC předložena k odsouhlasení. Vícedenní výluky
musí být se SŽDC projednány do konce srpna předcházejícímu roku realizace pro zařazení do ročního
plánu výluk. V tomto termínu bude zhotovitelem kontaktován výlukář OŘ HKR - pan Josef Starý, tel.: 972
341 211, e-mail: StaryJo@szdc.cz a projednán s ním termín a technologie prací, a z toho vyplývající rozsah
omezení drážní dopravy. Samotná smlouva o provedení výluky musí být uzavřena min. 2 měsíce předem se
SŽDC (Generální ředitelství, Odbor plánování a koordinace výluk, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, p.
Jaroslav Adamec, tel.: +420 972 244 551, mobil: +420 602 385 417, mail: AdamecJ@szdc.cz). Výluka
bude zpoplatněna dle platného sazebníku SŽDC. O nutnosti zavedení výluky a její úhradě tímto
informujeme stavebníka/zhotovitele v dostatečném předstihu. Náklady na zavedení výluky musí být
zahrnuty do rozpočtu stavby (do dokumentace pro výběr zhotovitele). Stavebník /zhotovitel hradí i veškeré
náklady na případné jím zaviněné neplánované výluky a pomalé jízdy. Traťová výluka bude v maximálně
možné míře využita i pro úpravy drážních zařízení - přeložky sítí a úpravu propustku. Bez výše popsaného
smluvního vztahu se SŽDC nebudou výluky ani pomalé jízdy umožněny.
Dešťová nebo čerpaná podzemní voda nebude odváděna do drážních příkopů (vyjma nadzářezového
příkopu v prostoru nové retenční nádrže SO 310). Nesmí být narušeno odvodnění drážního tělesa.
Zaměstnanci, kteří se budou podílet na realizaci stavby v obvodu dráhy, musí být prokazatelně proškoleni z
drážního předpisu Bp1 tím, že mají vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu SŽDC
Ob1 část II). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné
legislativy.
Firmy provádějící úpravy drážních zařízení musí SŽDC doložit platné odborné způsobilosti (kopie)
zaměstnanců ve funkcích vedoucích prací a zaměstnanců dle platného předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o
odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy11. Základní informace pro
dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je provozovatelem SŽDC, jsou uveřejněny
na internetových stránkách SŽDC http://www.szdc.cz.
V minimálně 15 denním předstihu před zahájením stavby bude jako drážní dohled (vyjma kabelových sítí a
propustku) vyrozuměn vedoucí Traťového okrsku (TO) Stará Paka p. Bodnár, tel.: 728 917 012 email:
Bodnar@szdc.cz. Rozsah dohledu bude s vedoucím TO prokazatelně projednán dle předloženého
technologického postupu stavebních prací. Pro všechny požadované práce ze strany SŽDC OŘ HKR je
třeba zaslat nebo předat písemnou objednávku. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje
objednavatele, jméno odpovědného pracovníka investora a zhotovitele a jejich telefonní čísla, určení místa
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a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽDC bude proveden
zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního deníku. O zahájení a ukončení
prací v obvodu dráhy a technologickém postupu budou, prostřednictvím dohledu SŽDC, informováni
výpravčí sousedních stanic.
Realizace stavby smí být zahájena až po protokolárním předání drážních stavebních pozemků a zařízení
SŽDC zhotoviteli za účasti pracovníka úseku technického náměstka OŘ HKR a všech dotčených správců
sítí a zařízení nebo jimi určených zástupců dle podmínek tohoto stanoviska.
Prováděcí firma musí při realizaci stavby v ochranném pásmu dráhy respektovat pokyny výše uvedených
odpovědných zástupců SŽDC OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení.
Zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy bude s dostatečným předstihem ohlášeno na operační
středisko HZSP SŽDC - JPO Nymburk Boleslavská 418, 288 02 Nymburk, nepoplachové tel. č.: 972 255
451 v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.
Při provádění prací musí být dodrženy příslušné normy, přepisy a směrnice SŽDC v platném znění především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technjcký řád drah v platném znění, Technické kvalitativní
podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 - Železniční svršek a SŽDC S 4 - Železniční spodek.
Pracoviště v obvodu dráhy bude jako pracovní místo po celou dobu provádění stavby zhotovitelem řádně
zabezpečeno a označeno ve smyslu předpisu SŽDC D1.
Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost
drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. Stavebník bude respektovat Vyhlášku č. 177/1995
Sb. /Stavební a technický řád drah/. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních
staveb a zařízení. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní
dopravy. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti
provozování dráhy a drážní dopravy.
Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC, zhotovitel neprodleně o této
skutečnosti bude informovat pověřeného pracovníka SŽDC a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do
původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku
dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného omezení drážní dopravy.
Likvidace odpadů bude řešena v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich
nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži drážních pozemků.
Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
Před vydáním kolaudačního souhlasu požádá investor Drážní úřad o vydání souhlasu s provozováním
stavby, ke kterému zajistí na své vlastní náklady potřebnou dokumentaci dle požadavku Drážního úřadu. Po
vydání kolaudačního souhlasu budou drážní SO předány do majetku ČR - SŽDC uzavřením smlouvy o
bezúplatném převodu práva hospodařit na základě předchozí smlouvy o smlouvě budoucí - viz bod 2.
Veškeré změny v projektové dokumentaci proti SŽDC schválené verzi z roku 2016 (Aktualizace 09/2016)
budou OŘ HKR předloženy k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.
34. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice KH kraje, Habrmanova 19,
501 01 Hradec Králové čj. S-KHSHK 01522/2018/4 ze dne 16.07.2018:
Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést zkušební provoz.
V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou za plného
provozu na úseku silnice 1/16, obchvatu Nové Paky v chráněném venkovním prostoru stavby (prostor do
vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do
chráněného vnitřního prostoru) objektu k bydlení Kumburský Újezd čp. 54 (V4), objektu k bydlení
Heřmanice u Nové Paky čp. 8 (V14) a rodinného domu Štikov čp. 97 (V20) v denní a v noční době, kde
V4, V14 a V20 jsou výpočtové body Hlukové studie, zpracované SUDOP PRAHA a.s. v 09/2017 a
aktualizované v 06/2018.
k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou
nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových
limitů.
35. Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska s trvalým a dočasným odnětím pozemků Krajského
úřadu KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství čj. 11459/ZP/2013-KI1 ze dne 26.06.2013 a čj. KUKHK-34825/ZP/2016-K1 ze dne 24.10.2016:
Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků, uvedených
v ustanovení § 13 lesního zákona.
Nenarušovat síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesních a jiných zařízení sloužících lesnímu
hospodářství. V případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu a není-li
to možné, tak zajistit odpovídající náhradní řešení.
Provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění
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případných škod činit bezprostředně potřebná opatření.
Používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin
a činit opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a související životní prostředí.
Bezprostředně po skončení jiného využití dočasně odňatých lesních pozemků žadatel zabezpečí odstranění
všech dočasných staveb, zařízení, materiálů nebo jiných hmot, které by zabránily následnému využití
lesních pozemků k plnění funkcí lesa.
Žadatel zabezpečí zahájení jednotlivých činností a opatření technické a biologické rekultivace podle
harmonogramu a rozsahu stanoveného ve schváleném návrhu plánu rekultivace.
Po ukončení realizace budou využívané pozemky navráceny pozemkům k plnění funkcí lesa a zalesněny
dle schváleného návrhu plánu rekultivace.
36. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie, odbor služby dopravní policie,
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové čj. KRPH-52246-2/ČJ-2018-0500DP ze dne 26.06.2018 a
čj. KRPH-54488-2/ČJ-2018-0500DP ze dne 18.06.2018:
V platnosti zůstávají veškeré relevantní podmínky dané zdejším odborem služby dopravní policie v rámci
stanoviska (vyjádření) k dokumentaci pro stavební řízení týkající se stavby „I/16 Nová Paka, obchvat".
Délka připojovacího pruhu vlevo od průběžného jízdního pruhu na silnici č. I/16 v místě křižovatky Štikov
neodpovídá příslušnému výpočtu dle ČSN 73 6102 ed. 2. Pruh je třeba realizovat minimálně v takové délce
jako podle materiálů zaslaných zdejšímu odboru pod názvem „Situace křižovatky Štikov" datovaných
04/2018.
Veškerá čela propustků řešených v rámci stavby budou zešikmena, aby netvořila kolmou pevnou překážku.
Protihlukové stěny či záchytné systémy (např. svodidla) nebudou tvořit překážku v rozhledech.
Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčené silnici I. třídy i
přilehlých pozemních komunikacích (např. prováděním prací na komunikaci, uzavírkami, pohybem
staveništní dopravy atd.), požádá zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu před zahájením
prací příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve
smyslu ustanovení § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, v platném znění. Nezbytnou součástí žádosti bude samostatná zjednodušená projektová
dokumentace - 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 s místě příslušným dopravním inspektorátem (zde dopravní
inspektorát územního odboru Jičín) a dále bude sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu
dopravního inspektorátu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání komunikací vedeného příslušným
silničním správním úřadem ve smyslu § 25 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) požádá zhotovitel či
investor příslušný správní orgán o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu
ustanovení § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, v platném znění. Nezbytnou součástí žádosti bude samostatná zjednodušená projektová
dokumentace - 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 odborem služby dopravní policie (v případě silnice I. třídy) a s
dopravním inspektorátem územního odboru Jičín (v případě pozemních komunikací nižší kategorie a třídy).
V této souvislosti předpokládáme, že součástí návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
bude i osazení směrových sloupků.
Veškeré vegetační úpravy (výsadba stromů a keřů) vyžadují dodržení zásad uvedených v č. 13.7 z ČSN 73
6101/Z1/Z2 „Projektování silnic a dálnic“. Pokud budou uvedené zásady splněny, leze konstatovat, že
návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
37. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie, dopravní inspektorát Jičín,
Balbínova 24, 506 12 Jičín čj. KRPH-63747-1/ČJ-2018-050406 ze dne 03.07.2018, KRPH-62140-1/ČJ2018-050406 ze dne 28.06.2018 a čj. KRPH-63744-1/ČJ-2018-050406 ze dne 03.07.2018:
Bude-li akcí dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních komunikacích,
předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací)
zdejšímu dopravnímu inspektorátu návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
(dopravní značení). Tento návrh bude sloužit jako podklad pro naše písemné vyjádření či stanovisko
k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným orgánem státní správy ve
smyslu § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, v platném znění, a dále pro naše případné vydání předchozího souhlasu k rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25 zákona
-
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č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Nově vysazená zeleň nesmí zasahovat do rozhledových poměrů vozidel na křižovatkách, sjezdech
a připojeních.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2,
sekce stavební čj. MP-SOP0654/18-2/Bj DUCR-15945/18/Bj ze dne 19.03.2018:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této
dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při
provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí,
apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad
vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
Budou dodrženy podmínky stanoviska Regionálního úřadu vojenské dopravy Hradec Králové, Velké
náměstí 33, 500 01 Hradec Králové čj. 1-96/2015-5512HK ze dne 19.05.2015:
K uvedené věci požaduji dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních
norem.
K uvedené věci požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému,
v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/16 v celém profilu. Pokud bude zachování
průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů - min 70 t
- směrové poloměry oblouků - 20-30 m
- podjezdná výška - 4,5 m
- šířka vozovky - 7 m
Při úplné uzavírce požaduji tuto skutečnost oznámit RÚVD Hradec Králové min. 3 týdny předem
k provedení zvláštních opatření.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů čj. 2315/69439/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 09.07.2018:
Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice 1/16 v celém profilu. Pokud bude zachování
průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m
pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice v celém profilu. Pokud bude zachování
průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů - min 70 t
- směrové poloměry oblouků - 20-30 m
- podjezdná výška - 4,5 m
- šířka vozovky - 7 m
Při uzavírce silnice I/16 požaduji tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy
Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973 251 519) min. 3 týdny předem včetně
navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s. p. – správa toků, oblast povodí Labe,
Hradec Králové čj. LCR953/003376/2013 ze dne 31.07.2013, LCR953/002169/2015 ze dne 09.06.2015,
LCR953/006158/2016 ze dne 08.11.2016 a LCR953/003158/2018 ze dne 11.07.2018:
Při jakémkoli dotčení pozemků pod vodním tokem ve vlastnictví ČR s právem hospodaření LČR, s.p.
kontaktujte referentku pro katastr nemovitostí pí. Odvárkovou (606 081 098, e-mail:
odvarkova.ost53@lesycr.cz).
Stavba obchvatu nebude mít podstatný vliv na kvalitu vody ve výše uvedených vodotečích, tzn. že se
budou pravidelně hlavně v zimních měsících měřit obsah chloridových solí ve vztahu k aktuálnímu průtoku
ve vodotečích, nebo minimálnímu průtoku.
Veškerý výkopek ze stavebních prací bude ukládán mimo koryta vodních toků, aby nedošlo k jeho
následnému splavení, dále nesmí dojít ke kontaminaci povrchových vod ropnými látkami a oleji z použité
techniky, stavbou nedojde k narušení přirozené retence a vodního režimu jak povrchových, tak
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i podzemních vod a snižování jejich množství (nevhodným odvodněním, narušením přirozeného koloběhu
vody).
Nesmí dojít k vytvoření migračních překážek pro původní druhy vodních a na vodu vázaných živočichů.
Budou dodrženy veškeré technické normy související s výstavbou a použitým materiálem.
Před stavbou budou vyznačeny stromy k případnému kácení (před zahájením prací na základě společného
místního šetření, eventuálně i za účasti zástupce příslušného orgánu ochrany přírody) provede zástupce STOPL odsouhlasení, změření (obvody) a označení dřevin určených ke kácení, vlastník dřevní hmoty je
povinen zajistit si povolení ke kácení dřevin podle § 8 zákona č. H4/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a případně dle požadavku příslušného orgánu ochrany
přírody i závazné stanovisko k zásahu do V KP dle § 4 odst. 2 zákona.
Pro tuto stavbu bude zpracován jak havarijní tak i povodňový plán.
Zahájení stavebních prací bude oznámeno správci vodoteče, po dokončení stavby bude správci vodního
toku předána dokumentace skutečného provedení objektů související s úpravami na vodních tocích ve
správě LČR, sp. p. včetně vyhotovení geometrického plánu.
Správa toků se nebude finančně podílet na této akci.
Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstanou ve správě investora stavby, nebo jeho právního
nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
Nově vybudované objekty týkající se vodního toku bude udržovat v řádném stavu investor stavby.
Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna
stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. Stavební materiály, vzniklé
odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo
k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
Jako správci vodního toku požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací- kolaudaci.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s. p. – lesní správa Hořice
čj. LCR170/002269/2018 ze dne 24.09.2018:
Před zahájením stavby je nutné předložit LČR s.p., Lesní správě Hořice, plán staveništních tras a požádat
LČR, s.p. o povolení. Jednotlivá povolení budou vydávána v souladu s lesním zákonem.
Okolní pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit LČR, s.p. mimo pozemky uvedené
v přiložené tabulce (vyjádření čj. LČR170/001212/2015 ze dne 12.06.2015) nebudou stavbou dotčeny.
Budou dodrženy podmínky stanoviska Města Nová Paka ke staveništní dopravě a k objížďkám po
komunikacích ve vlastnictví Města Nová Paka ze dne 19.09.2018:
Vybraný zhotovitel stavby požádá město jako vlastníka komunikace o schválení tras staveništní dopravy
a příslušný silničně správní úřad o stanovení objízdné trasy.
Budou dodrženy podmínky stanoviska Pivovaru Nová Paka, a. s. ze dne 07.10.2015 a ze dne 02.07.2018:
V písemné podobě předávat výsledky rozborů navržených chemických ukazatelů jakosti pitné vody –
mimo laboratorní protokoly i vyhodnocení vždy po dokončení analýz. Totéž se vztahuje i na výsledky
hydrodynamických zkoušek.
Aktualizovat předložené podklady v případě změny stavby, u které nelze vyloučit možný negativní vliv
na vydatnost a jakost vodního zdroje.
Písemně informovat o změnách stavby, které by se dotýkaly ochrany zdroje, našich zájmů v území.
Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. zn. 5001798555 ze dne 26.10.2018.
Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly zn.: 1099265730 ze
dne 29.06.2018.
Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly stanoviska
zn.: 1099284315 ze dne 29.06.2018 a vyjádření zn. 1099074820 ze dne 28.06.2018.
Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/16,
13000 Praha 3, čj. 662657/18 ze dne 16.07.2018.
Budou dodrženy podmínky stanovení ochrany sítě elektronických komunikací společnosti České
telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/16, 13000 Praha 3, čj. POS 1293/16 ze dne
16.11.2016.
Budou dodrženy podmínky vyjádření ELEKTROS, spol. s r.o. čj. P36/2018 ze dne 09.07.2018.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s., Jičín ze dne
23.07.2013.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
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Odůvodnění:
Dne 30.07.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu v rozsahu
stavebních objektů SO 138, SO 139 a SO 284. SO 110, SO 126, SO 127, SO 128, SO 129, SO 131.1.1.,
SO 131.1.2, SO 131.2.1, SO 131.2.2, SO 132, SO 133, SO 134, SO 135, SO 136, SO 137, SO 151, SO 152,
SO 153, SO 154, SO 155, SO 156, SO 157, SO 158, SO 159, SO 180, SO 181, SO 220, SO 221, SO 222,
SO 261 větev B, SO 266 větev B a C, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájeno stavební řízení.
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění a to v souladu s § 1 tohoto zákona.
O tomto byli účastníci řízení řádně poučeni.
Předmětem stavby jsou stavební objekty související s liniovou stavbou silnice I/19 obchvatu Nové Paky,
nacházející se v katastrálních územích Kumburského Újezdu, Pusté Proseče, Studénky u Nové Paky, Heřmanic
u Nové Paky, Nové Paky, Štikova, Vrchoviny a Vidochova.
Územní rozhodnutí bylo vydáno MěÚ Nová Paka, obecným stavebním úřadem pod čj. SÚ/866/06/32/4 dne
08.08.2007, změna územního rozhodnutí a prodloužení platnosti územního rozhodnutí byla vydána pod
čj. MUNP/2011/5741/SÚ/PN ze dne 30.03.2011.
Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal MěÚ Nová Paka, obecný stavební úřad pod
čj. MUNP/2011/13915/SÚ/PN ze dne 09.08.2011, pod čj. MUNP/2013/7525/SÚ/PI ze dne 05.06.2013, pod
čj. MUNP/2017/2236/SÚ/PI ze dne 10.02.2017 a pod čj. MUNP/2018/4452/SÚ/ZP ze dne 20.03.2018.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení ze dne
30.07.2018 z hledisek uvedených v ustanovení § 108, § 110 a § 111 stavebního zákona vč. jeho prováděcích předpisů
a zjistil, že:
- Stavba vznikne stavební nebo montážní technologií ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona a jedná se o stavbu
dopravní infrastruktury. K povolení stavby lze vydat podle ustanovení § 108 odst. 1 stavebního zákona stavební
povolení.
- Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je stavba silnice I. třídy, její součásti,
příslušenství a stavby související veřejně prospěšná, pro kterou lze ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona o
pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů) odejmout nebo omezit vlastnické právo
k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným
k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I.
třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících. Pro tuto stavbu není třeba souhlas vlastníka dle
ustanovení§ 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a
stavebního zákona. Dle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv
k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
- Projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována v rozsahu projektové dokumentace
stavebního povolení dle vyhlášky č. 146/200 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Všechny části projektové dokumentace stavby, předložené ve třech
vyhotoveních, byly vypracovány oprávněnými osobami, které získaly oprávnění k výkonu činností podle
zvláštního právního předpisu a které opatřily otiskem úředního razítka a podpisem.
- Stavba byla posouzena dotčenými orgány, které vydaly souhlasná stanoviska k projektové dokumentaci
stavby (viz. podklady rozhodnutí).
Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona a stanovil jejich
okruh takto:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- podle § 109 písm. b) stavebního zákona (vlastník stavby, na níž má být provedena změna není-li
stavebníkem)
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové
město Nová Paka, IČO: 00271888, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
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- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem):
město Nová Paka, IČO: 00271888, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka (parc. č. 4076/2, 4076/3, 4079/2,
4135/19, 4135/25, 4135/26, 4135/52, 4135/63 k. ú. Heřmanice u Nové Paky, parc. č. 508, 510, 530, 476/37 k. ú.
Kumburský Újezd, parc. č. 186/4, 186/5, 190/1, 190/3, 190/5 k. ú. Pustá Proseč, parc. č. 381/30, 381/33, 381/34,
418/4, 418/12, 549/4, 550/7, 550/8, 550/9, 552/1, 604/2, 604/26, 604/27, 604/81, 604/85, 604/88, 604/89,
604/90, 608/7, 608/9, 608/11, 608/13, 608/14, 608/15, 608/20, 608/22 k. ú. Štikov, parc. č. 235/4, 235/5, 254/1,
254/8, 254/12, 255/3, 256/2 k. ú. Studénka u Nové Paky, parc. č. 233/1, 234/7, 1212, 1137/52, 1137/53, 1137/55
k. ú. Vrchovina)
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové (parc. č. 4110/1, 4136/4 k. ú. Heřmanice u Nové Paky, parc. č. 416/5, 476/24, 476/25 k. ú.
Kumburský Újezd, parc. č. 4244/5 k. ú. Nová Paka, parc. č. 593/7, 608/17 k. ú. Štikov, parc. č. 1062 k.
ú.Vrchovina)
ČR - Lesy České republiky, s. p. IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (parc. č. 190/7,
190/15, k. ú. Pustá Proseč, parc. č. 254/1, 254/2, 254/8, 254/9, 254/12, 254/15 k. ú. Studénka u Nové Paky)
GasNet, s. r. o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem (st. 253 k. ú. Štikov)
obec Vidochov, IČO…., Vidochov 94, 509 01 Nová Paka (poz. parc. č. 713, 1119/2, 1124, 1134/2, 1192,
1193/2, 1193/3, 1193/5 k. ú. Vidochov)
KOBIT, spol. s r. o., IČO: 44792247, Rozvojová 269, 165 00 Praha (parc. č. 3392/3 k. ú. Heřmanice u Nové
Paky)
Jiří Materna, nar. 24.10.1990, Medříčská čp. 227, 503 53 Smidary (parc. č. 3396/3 k. ú. Heřmanice u Nové
Paky)
Karel Dytrych, nar. 20.12.1968, Heřmanice čp. 55, 509 01 Nová Paka(parc. č. 3458/3 k. ú. Heřmanice u Nové
Paky)
Gabriela Dytrychová, nar. 11.01.1973, Heřmanice čp. 55, 509 01 Nová Paka (parc. č. 3458/3 k. ú. Heřmanice
u Nové Paky)
Božena Nýdrlová, nar. 28.7.1927, Heřmanice čp. 51, 509 01 Nová Paka (parc. č. 3464/1 k. ú. Heřmanice
u Nové Paky)
Jaroslav Voráček, nar. 03.07.1951, Heřmanice čp. 51, 509 01 Nová Paka (parc. č. 3464/1 k. ú. Heřmanice
u Nové Paky)
Hana Voráčková, nar. 27.08.1951, Heřmanice čp. 51, 509 01 Nová Paka (parc. č. 3464/1 k. ú. Heřmanice
u Nové Paky)
Ing. Jiří Hrubý, nar. 06.09.1653, Heřmanice čp. 14, 509 01 Nová Paka(parc. č. 3478/3 k. ú. Heřmanice u Nové
Paky)
Ing. Kamila Hrubá, nar. 31.03.1964, Heřmanice čp. 14, 509 01 Nová Paka (parc. č. 3478/3 k. ú. Heřmanice
u Nové Paky)
Jaromír Jůza, nar. 25.03.1942, Kumburský Újezd čp. 38, 509 01 Nová Paka (parc. č. 362/3, 507
k. ú. Kumburský Újezd)
Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha (parc. č. 509 k. ú. Kumburský
Újezd)
DASTRA - montáže, spol. s r.o., IČO 60109769, Štikov 50, 509 01 Nová Paka (parc. č. 422/8 k. ú. Štikov)
František Bedrník, nar. 29.01.1985, Štikov čp. 150, 509 01 Nová Paka (parc. č. 422/10, 601 k. ú. Štikov)
MUDr. Miroslava Hnízdová, nar. 01.12.1953, Soudná čp. 76, 506 01 Jičín 1 (parc. č. 424/6 k. ú. Štikov)
MUDr. Eva Luňáková, nar. 20.04.1958, Na jihu čp. 535, Nové Město, 506 01 Jičín 1 (parc. č. 424/6 k. ú.
Štikov)
Vlasta Kuželová, nar. 07.12.1932, Kpt. Fejfara čp. 101, Štikov, 509 01 Nová Paka (parc. č. 420, 608/23 k. ú.
Štikov)
Helena Polmanová, nar. 22.04.1948, Bulharská čp. 1471, 509 01 Nová Paka (st. 63/1 k. ú. Štikov)
Hana Skoupá, nar. 24.07.1952, Štikov čp. 64, 509 01 Nová Paka (parc. č. 406/2 k. ú. Štikov)
Daniel Frost, nar. 14.06.1974, Koněvova čp. 2416/157, 130 00 Praha 3-Žižkov (parc. č. 394/13 k. ú. Štikov)
Ing. Blanka Gebauerová, nar. 27.06.1948, Na rozdílu čp. 2023/42, 160 00 Praha 6-Dejvice (parc. č. 394/13 k. ú.
Štikov)
Jaruška Janečková, nar. 12.08.1946, Na Pískovně čp. 655/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
(parc. č. 394/13 k. ú. Štikov)
Libuše Kumstová, nar. 12.12.1945, Chotěvice čp. 287, 543 71 Hostinné (parc. č. 394/13 k. ú. Štikov)
Luboš Poláček, nar. 26.06.1961, Suchdol čp. 264, 285 02 Suchdol u Kutné Hory (parc. č. 394/13 k. ú. Štikov)
Jana Semerádová, nar. 25.03.1948, Benešova čp. 413/36, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1 (parc. č. 394/13 k. ú.
Štikov)
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Jaroslava Tesařová, nar. 06.11.1947, Frýdlantská čp. 1315/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82 (parc.
č. 394/13 k. ú. Štikov)
Petr Jůza, nar. 07.04.1972, Pecka čp. 12, 507 82
Pecka (parc. č. 391/3, 391/4 k. ú. Štikov)
Miloš Pospíšil, nar. 16.11.1949, Vidochov čp. 37, 509 01 Nová Paka (parc. č. 774/4, 774/5 k. ú. Vidochov)
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu - dále VB):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha (zařízení
SŽDC)
Komerční banka, a.s., IČ 45317054, Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 (zástavní právo smluvní k parc.
č. 3458/3 k. ú. Heřmanice u Nové Paky)
František Feranec, nar. 21.12.1950, 3. května čp. 1579, 509 01 Nová Paka (zástavní právo smluvní k parc.
č. 422/8 k. ú. Štikov)
Pivovar Nová Paka a.s., IČO: 49241290, Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka (vrt Pivovaru Nová paka, a.s.)
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce dotčených toků)
GasNet, s. r. o., zastoupená: GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno (VB
zřizování a provozování vedení, plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, zařízení protikorozní ochrany)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zařízení distribuční soustavy VVN, VN,
NN, VB zřizování a provozování vedení, VB užívání)
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., IČO: 60109149, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (vodovodní
potrubí, VB zřizování a provozování vedení)
ELEKTROS, spol. s r. o., IČO: 15043487, 512 32, Martinice v Krkonoších 253, Martinice v Krkonoších
(podzemní vedení a zařízení VO)
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (SEK)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
- podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům):
St. p. 953/3, 953/5, 976/12, parc. č. 426/70, 426/71, 755/1, 955/1, 955/4, 955/8, 959/1, 959/2, 959/4, 976/1,
976/7, 976/8, 976/10, 976/13, 4111/4, 4243, 4244/1, 4244/6, 4244/11, 4254/1, 4254/2, 4254/3 vše v katastrálním
území Nová Paka, poz. parc. č. 3385, 3386/6, 3387/1, 3387/6, 3387/7, 3387/8, 3388/4, 3388/5, 3388/6, 3388/7,
3388/8, 3389, 3390, 3391/1, 3391/2, 3392/1, 3392/4, 3392/7, 3392/8, 3393/3, 3394, 3395, 3396/3, 3396/4, 3397,
3398/2, 3398/3, 3399/1, 3399/2, 3400/1, 3400/2, 3400/3, 3401/1, 3401/2, 3401/4, 3401/5, 3401/6, 3410/2,
3410/49, 3411, 3448/5, 3448/6, 3449, 34450/1, 3453/4, 3453/5, 3453/6, 3454, 3455, 3457, 3458/4, 3459/1,
3461/2, 3462, 3463, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3473/2, 3473/3, 3473/5, 3474/3, 3475/1, 3475/3, 3476/1, 3476/2,
3476/3, 3477/1, 3477/2, 3477/3, 3478/1, 3478/2, 3479, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482/1, 3482/2, 3482/3, 3482/4,
3482/5, 3484/1, 3534, 3537, 3540, 3541, 3542, 3543/1, 3543/2, 3544/2, 3544/3, 3544/4, 3544/5, 3544/7, 4069/1,
4075, 4076/1, 4079/1, 4079/3, 4110/21, 4130/1, 4130/3, 4135/6, 4135/10, 4135/11, 4135/15, 4135/16, 4135/28,
4135/29, 4135/30, 4135/38, 4135/39, 4135/44, 4135/45, 4135/46, 4135/48, 4135/50, 4136/1, 4136/10, 4136/11,
4136/12 vše v k. ú. Heřmanice u Nové Paky, st. p. 40, 54, 60, 62/1, 62/2, 66, 68, 71, 72, 84, 113, 153, 162, poz.
parc. č. 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 53/2, 53/4, 57/2, 57/3, 57/4, 90/2, 90/5, 90/14, 90/15, 346/2, 351/3, 356/1,
356/3, 356/4, 356/5, 357/2, 357/24, 358/3, 358/7, 358/8, 358/9, 363/9, 369/1, 369/2, 403/1, 403/3, 403/4, 404/2,
416/1, 416/6, 436/1, 436/9, 476/15, 476/30, 476/33, 476/34, 476/35, 476/36, 476/48, 476/49, 476/51, 476/52,
501, 503, 504, 505, 506, 511, 512, 515, 516, 517, 521, 522, 523, 524, 525, 528, 529, 534, 535, 536, 556, 560,
562, 563 vše v k. ú. Kumburský Újezd, st. p. 26/1, 31, 72, poz. parc. č. 31, 72, 216/4, 235/1, 236, 345/18, 254/3,
254/4, 254/5, 254/10, 254/14, 254/16, 254/17, 254/18, 255/1, 255/2, 278, 282, 284, 285, 286, 289, 297, 298,
299, 301, 306, 307, 309, 310 vše v k. ú. Studénka u Nové Paky, st. p. 1, 63/2, 63/4, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 76,
105, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 136, 178/2, 178/3, 197, 218, 226, 231, 232, 251, poz. parc. č. 245,
381/1, 381/16, 381/31, 381/37, 381/38, 391/1, 391/2, 394/1, 394/3, 384/7, 384/8, 394/12, 395/8, 400/3, 400/4,
406/1, 406/3, 406/4, 418/1, 418/7, 418/8, 419/1, 419/2, 419/3, 421/4, 421/5, 422/1, 422/5, 422/9, 422/13,
422/14, 422/16, 424/1, 424/3, 424/4, 426/33, 426/70, 430/12, 430/16, 549/3, 550/2, 550/3, 552/2, 593/6, 598,
599, 600, 602, 604/78, 604/82, 608/27 vše v k. ú. Štikov, poz. parc. č. 153/1, 157/3, 157/4, 157/6, 157/7, 157/8,
157/9, 158/2, 160/2, 161/1, 186/2, 186/6, 187/1, 187/2, 187/3, 190/10 vše v k. ú. Pustá Proseč, st. p. 5, 106, 146,
poz. parc. č. 4/3, 5/1, 8/1, 9/9, 9/10, 9/12, 9/13, 9/14, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 522/3, 524/1, 557/5, 557/6, 557/7,
562/2, 562/6, 562/7, 562/9, 712/1, 715/1, 729/5, 729/6, 745, 755/1, 755/2, 774/1, 774/3, 774/6, 1091/1, 1091/7,
1091/8, 1119/1, 1134/1, 1182/13, 1182/15, 1189, 1190/13, 1190/14, 1190/15, 1190/16, 1190/17, 1190/19,
1190/20, 1190/23, 1190/25, 1190/28, 1190/29, 1190/43, 1190/44, 1190/45, 1191/8, 1191/9, 1191/10, 1191/12,
1191/19, 1191/21, 1191/22, parcely zjednodušené evidence (PK) 524, 557/1, 557/3, 560, 712/2, 723, 725, 726,
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753/1, 754, 755, 756, 758, 760, 765, 1119, 1126 vše v k. ú. Vidochov, st. p. 173/1, 173/3, 219, poz. parc.
č. 225/1, 231/2, 232, 233/3, 233/4, 234/5, 234/6, 978/3, 1001/1, 1001/3, 1064, 1065, 1137/46, 1137/47, 1137/49,
1137/54, 1138/2, 1176, 1179/1, 1201, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1216, 1233, 1234 vše
v k. ú. Vrchovina.
(osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám):
Kumburský Újezd čp. 40, 44, 47, 48, 50, 53, 39, 54, 93, Studénka čp. 18, 27, Heřmanice čp. 5, 8, 13, 14, 23, 51,
58, 91, 121, Nová Paka čp. 9, 1166, 1870, Štikov čp. 52, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 101, 97, 85, 50, 103, 123,
69, 136, Vidochov čp. 15 a 86.
(V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) a f)
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru.)
Při stanovení okruhu účastníků vycházel speciální stavební úřad zejména z předloženého snímku katastrální
mapy, výpisů a informací o pozemcích z katastru nemovitostí, vzal přitom v úvahu druh, rozsah a účel
předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami a dospěl k závěru, že tímto rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná
věcná práva k pozemkům a stavbám, na kterých bude stavba provedena, k výše uvedeným sousedním
pozemkům a sousedním stavbám a k dotčené veřejné technické infrastruktuře, a proto tyto osoby zahrnul do
okruhu účastníků řízení (viz. stanovení okruhu účastníků řízení). Dalším osobám postavení účastníka řízení
speciální stavební úřad nepřiznal, neboť posoudil, že jejich vlastnické nebo jiné věcné právo nemůže být s
ohledem na charakter stavby a její umístění na dotčených pozemcích a možnému dopadu na sousední
nemovitosti tímto rozhodnutím přímo dotčeno. Vlastnická a jiná věcná práva k dotčeným a sousedním
pozemkům byla ověřena speciálním stavebním úřadem dálkovým přístupem v evidenci katastru nemovitostí. V
souladu s § 184 stavebního zákona byly údaje o fyzických osobách potřebné pro vydání tohoto rozhodnutí
ztotožněny v registru obyvatel. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení dle
§ 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb dotčených vlivem
záměru. Žádný zvláštní předpis nepřiznává postavení účastníka řízení dalším osobám.
Speciální stavební úřad usoudil, že shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí o povolení stavby a
opatřením čj. MUNP/2019/9748/SÚ/KP ze dne 08.07.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků,
doručoval speciální stavební úřad postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu z provedeného územního řízení byly poměry staveniště
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do
15.08.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Dne 17.07.2019 se na stavební odbor dostavil Jůza Petr za účelem nahlédnutí do spisu 2018/11218/SÚ/KP. Po
nahlédnutí do spisu si vyžádal kopii „Situace stavebních objektů sekce 3“. O nahlédnutí do spisu byl sepsán
protokol čj. MUNP/2019/10560/SÚ/KP ze dne 17.07.2019.
Opatřením čj. MUNP/2019/15864/SÚ/KP ze dne 20.11.2019 v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu
dále stanovil účastníkům stavebního řízení před vydáním rozhodnutí ve věci lhůtu k možnosti se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí do 20.12.2019, současně upozornil, že se nejedná o další lhůtu pro podání námitek,
ale pouze o možnost seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a případné námitky v této lhůtě
by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené
v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů neobdržel
speciální stavební úřad námitky proti projednávanému záměru ani závazná stanoviska dotčených orgánů, která by
znemožňovala žádosti vyhovět. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili, resp. svého práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí nevyužili.
Při posuzování předložené žádosti o stavební povolení a následném vydání rozhodnutí vycházel speciální
stavební úřad z průběhu a výsledků jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a těchto doložených podkladů:
projektová dokumentace, kterou vypracovala SUDOP PRAHA a.s. – Ing. Jan Ostrý ČKAIT 0009279,
Ing. Lukáš Ježek ČKAIT 0009278,
plná moc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha k zastupování společností
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 ze dne 26.05.2016,
výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí,
MěÚ Nová Paka, obecný stavební úřad - územní rozhodnutí čj. SÚ/866/06/32/4 ze dne 08.08.2007,
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MěÚ Nová Paka, obecný stavební úřad – změna územního rozhodnutí a prodloužení platnosti územního
rozhodnutí čj. MUNP/2011/5741/SÚ/PN ze dne 30.03.2011,
MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí – stavební povolení vodního díla čj. MUNP/2014/30/ŽP/IT ze
dne 08.01.2014,
MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí – rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
vodního díla čj. MUNP/2016/669/ŽP/IT ze dne 22.01.2016 a čj. MUNP/2018/16692/ŽP/IK ze dne
18.01.2018,
MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí - Sdělení o platnosti závazného stanoviska
čj. MUNP/2016/15090/ŽP/JK ze dne 20.10.2016,
MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí – souhrnná stanoviska k PD čj. MUNP/2013/6530/ŽP/MO ze
dne 23.08.2013, čj. MUNP/2015/8514/ŽP/LM ze dne 17.07.2015, čj. MUNP/2017/2490/ŽP/LM ze dne
14.03.2017,
MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí – závazné stanovisko na úseku odpadového hospodářství
čj. MUNP/2018/3814/ŽP/LM ze dne 16.04.2018,
MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí – závazná stanoviska – souhlas se stavbou ležící do vzdálenosti
50 m od lesa čj. MUNP/2013/6757/ŽP/RV ze dne 10.06.2013 a čj. MUNP/2015/8516/ŽP/RV ze dne
22.06.2015, čj. MUNP/2016/15090/ŽP/JK ze dne 20.10.2016,
MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí – sdělení ke změně stavby SO 327
čj. MUNP/2018/14019/ŽP/MP ze dne 19.10.2018,
MěÚ Nová Paka, obecný stavební úřad – souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby
čj. MUNP/2011/13915/SÚ/PN ze dne 09.08.2011, čj. MUNP/2013/7525/SÚ/PI ze dne 05.06.2013,
čj. MUNP/2017/2236/SÚ/PI ze dne 10.02.2017 a čj. MUNP/2018/4452/SÚ/ZP ze dne 20.03.2018,
MěÚ Nová Paka, obecný stavební úřad – vyjádření ke stavebním objektům plynovodů a elektro
čj. MUNP/2013/11475/SÚ/PI ze dne 04.09.2013,
MěÚ Nová Paka, silniční správní úřad – stanoviska k PD čj. MUNP/2013/9707/SÚ/KP ze dne 23.07.2013,
čj. MUNP/2016/17806/SÚ/KP ze dne 05.12.2016, čj. MUNP/2018/100206/SÚ/KP ze dne 04.07.2018,
MěÚ Nová Paka, silniční správní úřad – rozhodnutí zvl. už. komunikace čj. MUNP/2017/2917/SÚ/KP ze
dne 15.06.2017 a čj. MUNP/2018/7421/SÚ/KP ze dne 17.05.2018,
MěÚ Nová Paka, odbor školství a kultury – vyjádření čj. MUNP/2017/3553/SK/HD ze dne 14.03.2017,
Obec Vidochov – vyjádření ze dne 17.02.2014 a 05.01.2018,
Obec Vidochov – rozhodnutí povolení kácení dřevin čj. 21/2018 ze dne 18.01.2018,
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany a přírody krajiny – změna souhlasu k odnětí
zemědělské půdy ze ZPF (čj. 18054/ENV/06, 684/640/06 ze dne 24.05.2006) čj. 104300/ENV/10,
3452/660/10 ze dne 14.01.2011,
Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie – stanovisko čj. 18/001838/204 ze dne 22.03.2018,
Povodí Labe, s. p. – stanoviska zn. PVZ/13/13419/Ra/0 ze dne 05.08.2013, PVZ/15/13797/Ra/0 ze dne
11.06.2015, PVZ/16/34619/Ra/0 ze dne 29.11.2016 a PVZ/18/10710/Fa/0 ze dne 11.05.2018,
Povodí Labe, s. p. – vyjádření k povodňovému plánu čj. VDH/13/20062 ze dne 05.08.2013,
VDH/15/16690 ze dne 15.06.2015,
Povodí Labe, s. p. – stanovisko k havarijnímu plánu čj. VDH/16/46190 ze dne 14.12.2016,
Povodí Labe, s. p. – stanovisko k čerpání vod v k. ú. Kumburský Újezd, Heřmanice u Nové Paky a Nová
Paka čj. PVZ/18/24061/BS/0 ze dne 14.06.2018,
Správa silnic KH kraje – vyjádření zn. SUSKHK/7553/13/PO-La-MS 134-10 ze dne 21.10.2013,
zn. SUSKHK/7553/13/PO-La-MS 134-10 ze dne 06.11.2013, zn. SUSKHK/11331/16/PO ze dne
14.11.2016, zn. SUSKHK/SS/7352/2018 ze dne 03.07.2018,
Krajská hygienická stanice KH kraje – závazné stanovisko čj. S-KHSHK 11210/2013/HOK.JC/Ze ze dne
29.03.2013 a čj. S-KHSHK 01522/2018/4 ze dne 16.07.2018,
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství – vyjádření
čj. 9094/YP/2013 ze dne 13.06.2013, 16716/ZP/2015 ze dne 26.06.2015, KUKHK-5075/ZP/2017 ze dne
24.02.2017,
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství – stanovisko
čj. KUKHK-8885/ZP/2018 ze dne 03.04.2018, KUKHK-20941/ZP/2018 ze dne 20.07.2018,
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství EIATO – rozhodnutí
posouzení st. záměru podle zákona EIA čj. KUKHK-8687/ZP/2016-Po ze dne 19.04.2017,
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny –
stanovisko čj. 9687/ZP/2013-NA ze dne 27.05.2013 a KUKHK-29142/ZP/2016 ze dne 14.09.2016
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ochrany přírody a krajiny – rozhodnutí
o výjimce čj. 9803/ZP/2013-NA-5 ze dne 26.06.2013,
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Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ochrany přírody a krajiny – sdělení
čj. KUKHK-5173/ZP/2017 ze dne 08.02.2017 a KUKHK-8932/ZP/2018 ze dne 12.03.2018,
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství – souhlas s trvalým
a dočasným odnětím pozemků čj. 11459/ZP/2013-KI-1 ze dne 26.06.2013 a čj. KUKHK-34825/ZP/2016K1 ze dne 24.10.2016,
Krajský úřad KH kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství – vyjádření
čj. KUKHK-14420/ZP/2016 ze dne 27.04.2016,
Krajský úřad KH kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení silničního hospodářství –
rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu silnice čj. 10701.2/DS/13/TI ze dne 06.06.2013,
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové –
souhrnná stanoviska čj. 11377/13-OŘ HKR-150 ze dne 01.07.2013, 11541/2015-OŘ HKR ze dne
08.06.2015, 25753/2016/SŽDC- OŘ HKR-ÚT ze dne 28.12.2016 a 14261/2018-SŽDC- OŘ HKR-ÚT ze
dne 05.04.2018,
Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové stanoviska čj. 16-39/2013-1397 ze dne 31.05.2013 a
čj. 1-96/2015-5512HK ze dne 19.05.2015,
Česká republika – Ministerstva obrany, vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice závazné stanovisko
čj. 4192/25761-ÚP/2013-1420 ze dne 07.06.2013 a čj. 42037/2015-08201-OÚZ-PCE ze dne 26.05.2015,
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – závazné
stanovisko čj. 2315/69439/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 09.07.2018,
Státní pozemkový úřad – stanovisko k předávání meliorací čj. SPU 216486/2016 ze dne 13.09.2016,
Státní pozemkový úřad – vyjádření z hlediska správce toků čj. SPU 571820/2016 ze dne 19.12.2016,
Státní pozemkový úřad – závazné stanovisko ke stavbě čj. SPU 321821/2018 ze dne 11.07.2018,
Lesy ČR, s. p. – vyjádření čj. LČR170/001212/2015 ze dne 12.06.2015, čj. LČR170/001212/2015 ze dne
30.11.2016, čj. LCR170/001519/2018 ze dne 18.07.2018, LCR170/001663/2019 ze dne 23.07.2019,
Lesy ČR, s. p. – vyjádření čj. LCR953/003376/2013 ze dne 31.07.2013, čj. LCR953/002169/2015 ZE DNE
09.06.2015, čj. LCR953/006158/2016 ZE DNE 08.11.2016, čj. LCR953/003158/2018 ze dne 11.07.2018,
LCR170/002269/2018 ze dne 24.09.2018 a čj. LCR170/001663/2019 ze dne 23.07.2019,
Lesy ČR, s. p. – lesní správa Hořice – vyjádření ke staveništní dopravě čj. LCR170/002269/2018 ze dne
24.09.2018,
Pivovar Nová Paka, a.s. – souhlas se stavbou zn. 204/i/2944/2013 ze dne 20.11.2013 a zn. 204/i/784/2014
ze dne 24.04.2014,
Pivovar Nová Paka, a.s. – stanovisko zn. 204/1159/2015 ze dne 07.10.2015 a jeho aktualizace
zn. 18/003925/204 ze dne 02.07.2018,
Město Nová Paka, krizové řízení – vyjádření ze dne 02.07.2018,
CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací čj. 662657/18 ze dne 16.07.2018,
CETIN a.s. - stanovení podmínek ochrany SEK čj. POS 1293/16 ze dne 16.11.2016,
ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k PD zn. 12-920500 ze dne 31.05.2013 a ze dne 01.11.2013,
zn. 1075068715 ze dne 20.05.2015, zn. 12-920500 ze dne 14.11.2016, zn. 1099074820 ze dne 28.06.2018,
ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES
zn. 12-920500 ze dne 01.11.2013, zn. 1099265730 ze dne 29.06.2018,
ČEZ Distribuce, a.s. – stanovisko zn. 1099284315 ze dne 29.06.2018,
ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
zn. 0100941219 ze dne 15.06.2018,
ČEZ Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ Telco Pro
Services, a.s., n.z. 0200768555 ze dne 18.06.2018,
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát - stanovisko
čj. KRPH-11490/ČJ-2016-050406 ze dne 04.02.2016, čj. KRPH-63747-1/ČJ-2018-050406 ze dne
03.07.2018, čj. KRPH-62140-1/ČJ-2018-050406 ze dne 28.06.2018, čj. KRPH-63744-1/ČJ-2018-050406
ze dne 03.07.2018,
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie – stanovisko čj. KRPH51103-60/ČJ-2013-0500DP ze dne 12.06.2013, čj. KRPH-52246-2/ČJ-2018-0500DP ze dne 26.06.2018,
čj. KRPH-54501-2/ČJ-2018-0500DP ze dne 18.06.2018,
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie – sdělení k provedení
vegetačních úprav čj. KRPH-54488-2/ČJ-2018-050406-0500DP ze dne 18.06.2018,
ČD-telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 souhrnné stanovisko zn. 10260/2013-0 ze dne
29.05.2013, zn 10572/2015-O ze dne 27.05.2015 a zn. 01947/2018-O ze dne 08.02.2018,
ČD-telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 vyjádření k existenci komunikačního vedení
v majetku SŽDC s.o. zn. 06780/2018-0 ze dne 21.06.2018,

Č.j. MUNP/2019/12596/SÚ/KP

-

str. 18

České dráhy, a.s., Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec Králové – souhlas se stavbou čj. 4734/2013 ze dne
30.05.2013,
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha2, sekce stavební – souhlas ke zřízení stavby čj. MPSOP0829/13-2/Bj DUCR-27781/13/Bj ze dne 27.05.2013 a čj. MP-SOP0654/18-2/Bj DUCR-15945/18/Bj
ze dne 19.03.2018,
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha2, sekce stavební – sdělení ke kácení dřevin čj. MPSOP0654/18-2/Bj DUCR-15792/18/Bj ze dne 16.03.2018,
GridServices, s.r.o. (RWE Distribuční služby, s. r. o.) – nesouhlasná stanoviska zn. 5001409639 ze dne
29.11.2016, zn. 5001236749 ze dne 02.02.2016, zn. 5001231223 ze dne 04.01.2016 a zn. 5001740591 ze
dne 12.07.2018,
GridServices, s.r.o. – souhlasné stanovisko zn. 5001798555 ze dne 26.10.2018,
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín - vyjádření k PD ze dne ze dne 22.10.2010, 02.11.2010,
22.11.2010, 23.07.2013, 21.03.2011, 17.06.2015, 22.11.2016 a 20.09.2018,
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín – vyjádření k věcným břemenům ze dne 21.03.2011,
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku
požární ochrany - čj. HSHK-165/JC-PRE--2013 ze dne 17.06.2013, HSHK-7914-2/2017 ze dne
15.01.2018,
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – vyjádření HSHK-3257-2/2015 ze dne 24.06.2015,
ČD-Telematika a. s., úsek servis infrastruktury – souhrnné stanovisko zn. 10260/2013-0 ze dne 29.05.2013,
zn. 10572/2015-0 ze dne 27.05.2015 a zn. 01947/2018-0 ze dne 08.02.2018,
ELEKTROS, spol. s r.o., Martinice v Krk. 253, 512 32 Martinice v Krkonoších – vyjádření čj. P018/2013
ze dne 17.06.2013, čj. P027/2015 ze dne 13.05.2015, čj. P36/2018 ze dne 09.07.2018,
Vegacom, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 – vyjádření ze dne 11.06.2015 a 26.06.2018,
AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Revoluční 47, Stará Paka – souhlas se stavbou ze dne 15.01.2014
a 16.06.2015,
UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, Praha 6 – vyjádření k existenci sítí společnosti Air Telecom, a.s.
zn. 111405645 ze dne 26.10.2015,
České Radiokumunikace, a.s., odd. Ochrany sítí, Skokanská 2117/1, Praha 6 – vyjádření k existenci
podzemních sítí zn. UPTSÚOSÚ120833/2015 ze dne 26.08.2015,
DASTRA-montáže, spol. s r.o., Štikov 50, Nová Paka – souhlas s pronájmem pozemků ze dne 03.10.2011,
BartaNet s.r.o. – vyjádření k inž. sítím ze dne 17.08.2015,
HTN.cz – vyjádření k inž. sítím ze dne 13.06.2018,
Město Nová Paka – vyjádření k existenci inž. sítí – čj. MUNP/2015/11374/IN/LS ze dne 05.08.2015,
Město Nová Paka – stanovisko ke staveništní dopravě a k objížďkám po komunikacích ve vlastnictví města
Nová Paka ze dne 19.09.2018,
Obec Vidochov – vyjádření k existenci inž. sítí ze dne 04.08.2015,
TermoReal s.r.o., U Teplárny 1300, Nová Paka – sdělení k existenci inž. sítí ze dne 13.06.2018,
T-Mobile Czech Republic a.s. – souhlas se stavbou zn. E22106/18 ze dne 13.06.2018,
UPC Česká republika, s.r.o. – vyjádření k existenci vedení veřejné komunikační sítě č. E009996/18 ze dne
22.06.2018,
Vodafone Czech Republic a.s. – souhlas s realizací stavby zn. 180613-093383606 ze dne 11.07.2018.

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 a práva a chráněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla
zpracována v rozsahu projektové dokumentace stavebního povolení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Všechny části projektové
dokumentace stavby, předložené ve třech vyhotoveních, byly vypracovány oprávněnými osobami, které získaly
oprávnění k výkonu činností podle zvláštního právního předpisu a které opatřily otiskem úředního razítka a
podpisem. Předmětná stavba je v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, přístup na stavbu bude možný po stávající komunikaci
1/16. Ověření účinků budoucího užívání stavby - povolované stavební objekty souvisí s hlavní stavbou „silnice
1/16 Nová Paka - obchvat“, která nahradí stávající silnici I. třídy 1/16 v obci Vidochov. Pro ověření funkčnosti a
vlastností stavby bude před vydáním kolaudačního souhlasu proveden zkušební provoz.
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Speciální stavební úřad rozhodoval podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona v souladu se závaznými
stanovisky a stanovisky dotčených správních orgánů a ve výroku tohoto rozhodnutí zabezpečil splnění požadavků
uplatněných dotčenými orgány, nebyly-li stanoveny samostatnými rozhodnutími (v rozsahu, v jakém se týkají
stavebních objektů SO 110, SO 126, SO 127, SO 128, SO 129, SO 131.1.1., SO 131.1.2, SO 131.2.1, SO
131.2.2, SO 132, SO 133, SO 134, SO 135, SO 136, SO 137, SO 151, SO 152, SO 153, SO 154, SO 155, SO
156, SO 157, SO 158, SO 159, SO 180, SO 181, SO 220, SO 221, SO 222, SO 261 větev B, SO 266 větev B a
C. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad s předloženými stanovisky vlastníků veřejné technické
infrastruktury a ve výroku tohoto rozhodnutí zabezpečil splnění jejich požadavků. Speciální stavební úřad
ve výroku rozhodnutí stanovil podmínky, kterými bude zabezpečen soulad se stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy. Speciální stavební úřad také uložil povinnost oznámit termín zahájení stavby a
zhotovitele, stanovil přiměřenou lhůtu k provedení stavby, kterou vzhledem k délce trvání stavebního řízení
prodloužil o jeden rok oproti předpokládanému termínu dokončení stavby uvedeném žadatelem v žádosti a dále
stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení neshledal důvody, pro které by stavba nemohla být povolena,
a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Upozornění:
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.
Stavební povolení má podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud
rozhodnutí nenabude právní moci.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání
odvolání se počítá ode dne následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po
uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Petra Ježová, DiS.
vedoucí stavebního odboru

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nová Paka
a zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Poslední den této lhůty se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží
Účastníci řízení (dodejky)- žadatel a obce dle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (žadatel)
Město Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
OBEC VIDOCHOV, IDDS: wuqasz4
Veřejnou vyhláškou:
- Ostatní účastníci řízení dle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
KOBIT, spol. s r.o., IDDS: khif4c2
Karel Dytrych, Heřmanice čp. 55, 509 01 Nová Paka
Gabriela Dytrychová, Heřmanice čp. 55, 509 01 Nová Paka
Božena Nýdrlová, Heřmanice čp. 51, 509 01 Nová Paka
Jaroslav Voráček, Heřmanice čp. 51, 509 01 Nová Paka
Hana Voráčková, Heřmanice čp. 51, 509 01 Nová Paka
Ing. Jiří Hrubý, Heřmanice čp. 14, 509 01 Nová Paka
Ing. Kamila Hrubá, Heřmanice čp. 14, 509 01 Nová Paka
Jaromír Jůza, Kumburský Újezd čp. 38, 509 01 Nová Paka
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
DASTRA - montáže, spol. s r.o., IDDS: ur7vpkm
František Bedrník, Štikov čp. 150, 509 01 Nová Paka
MUDr. Miroslava Hnízdová, Soudná čp. 76, 506 01 Jičín 1
MUDr. Eva Luňáková, Na jihu čp. 535, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Vlasta Kuželová, Kpt. Fejfara čp. 101, Štikov, 509 01 Nová Paka
Helena Polmanová, Bulharská čp. 1471, 509 01 Nová Paka
Hana Skoupá, Štikov čp. 64, 509 01 Nová Paka
Daniel Frost, Koněvova čp. 2416/157, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Blanka Gebauerová, Na rozdílu čp. 2023/42, 160 00 Praha 6-Dejvice
Jaruška Janečková, Na Pískovně čp. 655/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Libuše Kumstová, Chotěvice čp. 287, 543 71 Hostinné
Luboš Poláček, Suchdol čp. 264, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
Jana Semerádová, Benešova čp. 413/36, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Jaroslava Tesařová, Frýdlantská čp. 1315/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Petr Jůza, Pecka čp. 12, 507 82 Pecka
Miloš Pospíšil, Vidochov čp. 37, 509 01 Nová Paka
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
ELEKTROS, spol. s r.o., IDDS: zha3n3j
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
František Feranec, 3. května čp. 1579, 509 01 Nová Paka
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
Pivovar Nová Paka a.s., IDDS: rc4fpew
Povodí Labe, s.p., IDDS: dbyt8g2
- (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům):
St. p. 953/3, 953/5, 976/12, parc. č. 426/70, 426/71, 755/1, 955/1, 955/4, 955/8, 959/1, 959/2, 959/4, 976/1,
976/7, 976/8, 976/10, 976/13, 4111/4, 4243, 4244/1, 4244/6, 4244/11, 4254/1, 4254/2, 4254/3 vše v katastrálním
území Nová Paka, poz. parc. č. 3385, 3386/6, 3387/1, 3387/6, 3387/7, 3387/8, 3388/4, 3388/5, 3388/6, 3388/7,
3388/8, 3389, 3390, 3391/1, 3391/2, 3392/1, 3392/4, 3392/7, 3392/8, 3393/3, 3394, 3395, 3396/3, 3396/4, 3397,
3398/2, 3398/3, 3399/1, 3399/2, 3400/1, 3400/2, 3400/3, 3401/1, 3401/2, 3401/4, 3401/5, 3401/6, 3410/2,
3410/49, 3411, 3448/5, 3448/6, 3449, 34450/1, 3453/4, 3453/5, 3453/6, 3454, 3455, 3457, 3458/4, 3459/1,
3461/2, 3462, 3463, 3464/2, 3465/1, 3465/2, 3473/2, 3473/3, 3473/5, 3474/3, 3475/1, 3475/3, 3476/1, 3476/2,
3476/3, 3477/1, 3477/2, 3477/3, 3478/1, 3478/2, 3479, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482/1, 3482/2, 3482/3, 3482/4,
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3482/5, 3484/1, 3534, 3537, 3540, 3541, 3542, 3543/1, 3543/2, 3544/2, 3544/3, 3544/4, 3544/5, 3544/7, 4069/1,
4075, 4076/1, 4079/1, 4079/3, 4110/21, 4130/1, 4130/3, 4135/6, 4135/10, 4135/11, 4135/15, 4135/16, 4135/28,
4135/29, 4135/30, 4135/38, 4135/39, 4135/44, 4135/45, 4135/46, 4135/48, 4135/50, 4136/1, 4136/10, 4136/11,
4136/12 vše v k. ú. Heřmanice u Nové Paky, st. p. 40, 54, 60, 62/1, 62/2, 66, 68, 71, 72, 84, 113, 153, 162, poz.
parc. č. 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 53/2, 53/4, 57/2, 57/3, 57/4, 90/2, 90/5, 90/14, 90/15, 346/2, 351/3, 356/1,
356/3, 356/4, 356/5, 357/2, 357/24, 358/3, 358/7, 358/8, 358/9, 363/9, 369/1, 369/2, 403/1, 403/3, 403/4, 404/2,
416/1, 416/6, 436/1, 436/9, 476/15, 476/30, 476/33, 476/34, 476/35, 476/36, 476/48, 476/49, 476/51, 476/52,
501, 503, 504, 505, 506, 511, 512, 515, 516, 517, 521, 522, 523, 524, 525, 528, 529, 534, 535, 536, 556, 560,
562, 563 vše v k. ú. Kumburský Újezd, st. p. 26/1, 31, 72, poz. parc. č. 31, 72, 216/4, 235/1, 236, 345/18, 254/3,
254/4, 254/5, 254/10, 254/14, 254/16, 254/17, 254/18, 255/1, 255/2, 278, 282, 284, 285, 286, 289, 297, 298,
299, 301, 306, 307, 309, 310 vše v k. ú. Studénka u Nové Paky, st. p. 1, 63/2, 63/4, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 76,
105, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 136, 178/2, 178/3, 197, 218, 226, 231, 232, 251, poz. parc. č. 245,
381/1, 381/16, 381/31, 381/37, 381/38, 391/1, 391/2, 394/1, 394/3, 384/7, 384/8, 394/12, 395/8, 400/3, 400/4,
406/1, 406/3, 406/4, 418/1, 418/7, 418/8, 419/1, 419/2, 419/3, 421/4, 421/5, 422/1, 422/5, 422/9, 422/13,
422/14, 422/16, 424/1, 424/3, 424/4, 426/33, 426/70, 430/12, 430/16, 549/3, 550/2, 550/3, 552/2, 593/6, 598,
599, 600, 602, 604/78, 604/82, 608/27 vše v k. ú. Štikov, poz. parc. č. 153/1, 157/3, 157/4, 157/6, 157/7, 157/8,
157/9, 158/2, 160/2, 161/1, 186/2, 186/6, 187/1, 187/2, 187/3, 190/10 vše v k. ú. Pustá Proseč, st. p. 5, 106, 146,
poz. parc. č. 4/3, 5/1, 8/1, 9/9, 9/10, 9/12, 9/13, 9/14, 9/16, 9/17, 9/19, 9/20, 522/3, 524/1, 557/5, 557/6, 557/7,
562/2, 562/6, 562/7, 562/9, 712/1, 715/1, 729/5, 729/6, 745, 755/1, 755/2, 774/1, 774/3, 774/6, 1091/1, 1091/7,
1091/8, 1119/1, 1134/1, 1182/13, 1182/15, 1189, 1190/13, 1190/14, 1190/15, 1190/16, 1190/17, 1190/19,
1190/20, 1190/23, 1190/25, 1190/28, 1190/29, 1190/43, 1190/44, 1190/45, 1191/8, 1191/9, 1191/10, 1191/12,
1191/19, 1191/21, 1191/22, parcely zjednodušené evidence (PK) 524, 557/1, 557/3, 560, 712/2, 723, 725, 726,
753/1, 754, 755, 756, 758, 760, 765, 1119, 1126 vše v k. ú. Vidochov, st. p. 173/1, 173/3, 219, poz. parc. č.
225/1, 231/2, 232, 233/3, 233/4, 234/5, 234/6, 978/3, 1001/1, 1001/3, 1064, 1065, 1137/46, 1137/47, 1137/49,
1137/54, 1138/2, 1176, 1179/1, 1201, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1216, 1233, 1234 vše
v k. ú. Vrchovina.
- (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám):
Kumburský Újezd čp. 40, 44, 47, 48, 50, 53, 39, 54, 93, Studénka čp. 18, 27, Heřmanice čp. 5, 8, 13, 14, 23, 51,
58, 91, 121, Nová Paka čp. 9, 1166, 1870, Štikov čp. 52, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 101, 97, 85, 50, 103, 123,
69, 136, Vidochov čp. 15 a 86.
Dotčené správní orgány (dodejky)
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo obrany, odbor ochrany úz. zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Regionální úřad vojenské dopravy, Komenského čp. 244, 500 01 Hradec Králové 2
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
OBEC VIDOCHOV, IDDS: wuqasz4
Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
Městský úřad Nová Paka, stavební odbor, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
Městský úřad Nová Paka, odbor územního plánování, Dukelské nám. čp. 39, Nová Paka, 509 24 Nová Paka
Městský úřad Nová Paka, odbor školství a kultury, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
Městský úřad Nová Paka, krizové řízení, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
Veřejnou vyhláškou k vyvěšení obdrží:
OBEC VIDOCHOV, IDDS: wuqasz4
Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka

