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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 
speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 
vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 
- 114 stavebního zákona, kterou podal dne 31. 5. 2019 u zdejšího speciálního stavebního úřadu 
stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, 
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na základě 
plné moci Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a. s., IČO: 28786793, 
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, který je dále zastoupený Ing. Radimem 
Dolečkem, IČO: 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, a rozhodl takto: 

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

„I/16 Pilníkov, oprava silnice“
obsahující stavební objekty: 
SO 101 – Oprava silnice v úseku km 164,675 – 164,984
SO 102 – Oprava silnice v úseku km 165,014 – 165,665
SO 201 – Most ev. č. 16-079
(dále jen "stavba"). 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
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Popis stavby:
SO 001 – Příprava území 
Objekt řeší přípravu oblasti staveniště. Jedná se o nutné demontáže, přípravné práce, kácení 
náletových dřevin v rozhledových trojúhelnících křižovatek, kácení stromů tvořících překážku na 
silnici I/16. Nejedná se o stavbu z hlediska stavební zákona a tento objekt tedy nevyžaduje 
vydání stavebního povolení.
SO 101 – Oprava silnice v úseku km 164,675 – 164,984
SO 102 – Oprava silnice v úseku km 165,014 – 165,665
Tyto stavební objekty řeší výměnu asfaltových vrstev v předmětných úsecích.  V celém rozsahu 
stavby bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev a oprava celoplošnou úpravou stávající 
podkladní vrstvy technologií recyklace za studena na místě s následnou pokládkou nových 
asfaltových vrstev, doplněnou o lokální sanace v místech poruch podloží. Výškové i směrové 
řešení respektuje stávající stav. Způsob odvodnění komunikace zůstane zachován. Dojde 
k doplnění a přemístění některých vpustí a doplnění odvodňovacích rigolů. Část stávající 
dešťové kanalizace bude vyměněna. Bude provedena obnova stávajících propustků (16-445P – 
km 164,756, 16-445aP – km 165,475, 16-446P – km 165,776, 16-447P – km 166,174, 16-448P 
– km 166,748, dle potřeby doplněno zábradlí).
SO 201 – Most ev. č. 16-079
Na mostě bude provedena obnova obrusné vrstvy, výměna levostranné římsy včetně izolace 
pod ní a výměna zábradlí.

SO 180 – Přechodné dopravní značení
Objekt řeší přechodné dopravní značení a opatření během realizace jednotlivých etap výstavby. 
Nejedná se o stavbu z hlediska stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno 
formou stanovení přechodné úpravy provozu.
Stavba bude realizována po polovinách, v úsecích, kde šířkové poměry tuto realizaci 
nedovolují, je navržena úplná uzavírka silnice a provoz po objízdných trasách.

SO 190 – Trvalé dopravní značení na I/16 
Objekt řeší trvalé dopravní značení po dokončení stavby. Nejedná se o stavbu z hlediska 
stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno formou stanovení místní úpravy 
provozu. Stavba bude opatřena novým svislým a vodorovným dopravním značením dle 
standardů ŘSD ČR a příslušných předpisů. Značení bude upraveno dle pasportu a návrhu „I. tř. 
v okrese Trutnov, úprava dopravního značení – PDPS“, vypracovaného AF-CITY PLAN s. r. o. v 
roce 2016.

a) Druh a účel povolované stavby nebo její změny:
Jedná se o stavební úpravy silnice I. třídy č. I/16 a jejích součástí v předmětném úseku za 
účelem zlepšení stavebního stavu silnice a odstranění závad ve smyslu ustanovení § 26 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:
Silnice: I/16
Obec: Pilníkov
Katastrální území: Pilníkov I, Pilníkov II, Pilníkov III

 
Objekt 
stavby

Číslo 
parcely

Katastrální 
území

Způsob využití / 
Druh pozemku

Vlastník (správce)

SO 101 1203/1 Pilníkov I
ostatní 

plocha/silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR
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SO 101 1203/2 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 101 96/1 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 101 1203/3 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 101 1200/2 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 101 1203/5 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 101 1201 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 101 1203/4 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102 1204/2 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102 1204/1 Pilníkov I
ostatní 

plocha/silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR

SO 102 1215/1 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 102 1202/4 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102 1196/2 Pilníkov I
ostatní 

plocha/zeleň Město Pilníkov

SO 102 1196/3 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102 1202/3 Pilníkov I ostatní 
plocha/zeleň Město Pilníkov

SO 102 1199/2 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102 1197/2 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102 1202/1 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 102 1202/2 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 102 st. 241 Pilníkov I zahrada Město Pilníkov



4

SO 102 1197/1 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102 1212 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 102
SO 201 1205 Pilníkov I ostatní 

plocha/silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR

SO 102 1197/3 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102
SO 201 1291/2 Pilníkov I

vodní 
plocha/koryto 
vodního toku

Povodí Labe, s. p.

SO 101
SO 102 1206 Pilníkov I ostatní 

plocha/silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR

SO 102 1352 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 102 1353 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 102 1200/1 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 102 1355 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 102 1712 Pilníkov I
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Pavel Fajfr, Elena Fajfrová

SO 102 1656 Pilníkov I
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

Město Pilníkov

SO 201 st. 122 Pilníkov I
zastavěná 

plocha a nádvoří Město Pilníkov

SO 201 1715 Pilníkov I
zahrada

Povodí Labe, s. p.

SO 201 238 Pilníkov I
zahrada

Stanislav Kulíšek

SO 201 1657 Pilníkov I
koryto vodního toku /

vodní plocha

Povodí Labe, s. p.

SO 101 1433/1 Pilníkov II ostatní 
plocha/silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR

SO 101 1433/2 Pilníkov II
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

Město Pilníkov

SO 101 1581 Pilníkov II
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

DZ-SERVICE spol. s r.o.
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SO 101 1530/2 Pilníkov II
ostatní 

plocha/ostatní 
komunikace

město Pilníkov

SO 101 2165 Pilníkov II
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

město Pilníkov

SO 101 1433/3 Pilníkov II
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

město Pilníkov

SO 101 2174 Pilníkov II ostatní plocha/ 
silnice Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o.

SO 101 1433/4 Pilníkov II
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

město Pilníkov

SO 101 2140 Pilníkov II
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

město Pilníkov

SO 102 866/2 Pilníkov III ostatní plocha/ 
silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR

SO 102 1000 Pilníkov III
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

město Pilníkov

SO 102 999 Pilníkov III
ostatní 

plocha/jiná 
plocha

město Pilníkov

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.

II.  Stanoví podmínky pro provedení stavby:

A:       Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:
A1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

kterou vypracoval: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s., IČO: 28786793, 
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, Ing. Jan Fiala, autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby,  ČKAIT – 0601877, zak. č. 18 144, datum 
01/2019; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená 
dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního 
úřadu.

A2. 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 bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

A3. Stavba bude dokončena do třech let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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A4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět.

A5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů:

o § 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.

o § 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.

A6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

o § 176 odst. 1cit. 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.

A7. 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. 

A8. 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. 

A9.   Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i 
objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení 
příjezdu 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.

A10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se 
všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.

A11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy 
v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při 
závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.

A12. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do 
původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. 

A13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, 
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné 
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znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních 
nemovitostí.

A14. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů 
ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. 
technický dozor, termín dokončení).

A15. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
A16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

závěrečná kontrolní prohlídka.
Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 
stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek 
stavebního povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k 
nahlédnutí)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti 
povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci-3 x)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 
stavebního zákona)
- prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami 
stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a 
měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity výrobky ve 
smyslu § 156 stavebního zákona 
- závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 

zvláštními právními předpisy: 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, 
Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov Náchodská 
475, 541 03 Trutnov
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická 
117, 541 17 Trutnov
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha - souhlas podle § 7 odst. 3 zákona o 
drahách

- doklad o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů (§ 4 stavebního 
zákona):
Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – koordinované závazné 
stanovisko ze dne 26. 8. 2019 č. j. MUTN 72523/2019

- stavební deník k nahlédnutí
- geometrický plán (pokud dochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby)
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem (ŘSD ČR)
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě 

k jejich využití nebo odstranění
- zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení:

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
ČEZ Distribuce, a.s.
GridServices, s.r.o. 
Lesy – voda, s. r. o. - správce vodovodu, kanalizace, VO (případně město Pilníkov jako 
vlastník)

- příp. doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení 
podzemních vedení inženýrských sítí
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- kladné vyjádření Správy železnic, s. o. - doklad o dodržení podmínek souhrnného 
stanoviska a o souhlasu s provedením prací
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o. – doklad o splnění podmínek vyjádření ze 
dne 12. 6. 2019 zn. SSKHK/SS/10395/2019
- Povodí Labe, státní podnik  - souhlas s provedenou stavbou bude potvrzen zápisem do 
stavebního deníku
- doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o 
oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
- stanovení místní úpravy provozu, na základě které bylo realizováno VDZ a SDZ (dojde-li 
k úpravě DZ)
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely 
jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že 
příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu 
technické mapy obce.

A17. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen 
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.

A18. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

A19. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky 
na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku.

A20. 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.

A21. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou 
stavbou (SO 103 – Obnova krytových vrstev I/16 v úseku km 165,665 – 167,263, stavba 
„Pilníkov – kanalizace a ČOV“, výměna vodovodního ventilu pro č.p. 53). 

B:    Podmínky vyplývající z následujících  vyjádření správců (vlastníků) sítí technického 
vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení (týkající se předmětného 
úseku stavby):

B1. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření 
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK část B21 ze dne 31. 5. 2019 č. j. 
648127/19

B2. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření 
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK část B22 ze dne 31. 5. 2019 č. j. 
648138/19

B3. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření 
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK část B23 ze dne 31. 5. 2019 č. j. 
648141/19

B4. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření 
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK část B24 ze dne 31. 5. 2019 č. j. 
648146/19

B5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 1 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238419

B6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
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pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 2 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238428

B7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 3 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238432

B8. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 4 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238435

B9. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 5 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238440

B10. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - souhlas s prováděním činností 
v ochranném pásmu EZ včetně stanovení podmínek ze dne 3. 6. 2019 zn. 420/2019

B11. Lesy – voda, s. r. o., Náměstí 36, 542 42 Pilníkov – vyjádření k existenci sítí a realizaci 
stavby ze dne 22. 1. 2019 

B12. Lesy – voda, s. r. o., Náměstí 36, 542 42 Pilníkov – vyjádření k PD a podmínky ze dne 22. 
8. 2019

B13. Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 
– vyjádření k dotčení stavby + podmínky ze dne 12. 6. 2019 zn. SSKHK/SS/10395/2019

B14. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítí a 
podmínky pro realizaci stavby ze dne 20. 6. 2019 zn. 5001937701

B15. Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – souhrnné 
stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení + podmínky ze dne 25. 6. 2019 zn. 
22446/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT

B16. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – stanovisko + 
podmínky ze dne 19. 8 2019 č. j. PLa/2019/023428

C:     Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:
C1. Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – koordinované závazné 

stanovisko ze dne 26. 8. 2019 č. j. MUTN 72523/2019:
Vodní hospodářství
Souhlas podle § 17 vodního zákona:

o Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „I/16 Pilníkov, oprava silnice“, 
zpracované Ing. Ivanem Šírem, IČO 28786793, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, 
pod zakázkovým číslem 18 144, v lednu 2019.

o Budou dodrženy podmínky stanovené správcem dotčeného vodního toku Starobucký 
potok, Povodí Labe, státní podnik.

o Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami 
závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona v platném znění, tj. budou provedena 
veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových a podzemních vod 
ropnými látkami nebo jinými látkami závadnými vodám. V případě úniku ropných látek je 
nutní neprodleně provést sanaci postiženého místa, tj. při úniku na nezpevněný terén 
zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu, při úniku na nezpevněné 
plochy zasypat zasažené místo dostatečným množstvím vhodného sorbentu, v případě 
úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného 
sorbentu plovoucího po hladině. Po nasáknutí závadných látek sorbent mechanicky 
odstranit a uložit ho do nepropustného obalu. Obaly s kontaminovaným materiálem musí 
být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí a proti manipulaci 
neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze 
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osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.

o Při provádění stavebních prací nesmí být dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích 
nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven při zvýšených 
průtocích či vydatných srážkách. Nedojde k napadání stavebního nebo odpadního 
materiálu do potoka.

o Při nepříznivém počasí musí být pravidelně kontrolován stav hladiny toku. V případě 
předpokladu povodňových průtoků musí být veškerý stavební materiál i technika 
odstraněny z míst, kde by mohlo dojít k jejich splavení.

o Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě.
o Technické řešení bude eliminovat sedimentaci splavenin, vlastník stavby zajistí 

nepřetržitou průtočnost objektem a jeho pravidelné čištění.
o V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných 

látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit 
Hasičskému záchrannému sboru ČR (nebo Policii ČR) a správci dotčeného vodního toku, 
tj. Povodí Labe, státní podnik.

o Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.
Ochrana přírody a krajiny

o Při realizaci nedojde k poškození stromů a keřů rostoucích mimo les (včetně jejich 
kořenových systémů). V případě nutnosti kácení dřevin se žádost o povolení podává na 
místně příslušném obecním úřadě (MěÚ Pilníkov, ObÚ Vlčice). V případě výkopových 
prací požadujeme dodržet ČSN 83 90 61, na ochranu dřevin při stavebních pracích.
Souhlas podle § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny – zásah do VKP:

o Při provádění stavebních prací musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno 
změně chemismu vodního prostředí (únik ropných a stavebních látek a podobně) v toku a 
jeho blízkosti a negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto prostředí. Je 
nutné dodržovat normu na ochranu dřevin při stavební činnosti č. ČSN 83 90 61.

o Akce bude provedena podle projektové dokumentace na stavbu: „I/16 Pilníkov, oprava 
silnice“, zpracované Ing. Ivanem Šírem, IČO 28786793, Projektování dopravních staveb 
a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, pod číslem zakázky 18 144, z ledna 2019.

o Břeh i dno vodního toku bude po skončení prací uveden do řádného stavu dle vyjádření 
správce toku, při kácení stromů břehového porostu bude porost nahrazen novými stromy.

C2. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha – závazné stanovisko ze dne 3. 6. 2019 č. j. 
DUCR-29544/19/Fl:

o Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené drážnímu úřadu. 
Případné změny této dokumentace je povinen stavebník předem projednat s drážním 
úřadem.

o Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
o 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.
o Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
o Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P4556 

přes pozemní komunikaci I/16, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce.
C3. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha - 

závazné stanovisko ze dne 1. 2. 2019 sp. zn. 11718/75336/2018-1150-OÚZ – PCE a 
shodné podmínky-stanovisko Agentury logistiky-Regionální středisko vojenské dopravy 
Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové ze dne 6. 12. 2018 č. j. MO 
338024/2018-5512HK: 

o 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 pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a 
vojenských kolon.

o V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů – min. 70 t,
- směrové poměry oblouků – 20 -30 m, 
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- podjezdná výška - 4,5 m,
- šířka vozovky - 7 m.

o Při uzavírce silnice I/16 požaduji tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku 
vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové min. 3 týdny 
předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 
109 písm. a) až d) stavebního zákona:
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČO: 65993390, Správa Hradec Králové, 
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem):
město Pilníkov, IČO: 00278190Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70889546, 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Pavel Fajfr, dat. nar. 27. 1. 1968, Trutnovská 51, 542 42 Pilníkov
Elena Fajfrová, dat. nar. 18. 12. 1973, Trutnovská 51, 542 42 Pilníkov
Stanislav Kulíšek, dat. nar. 12. 11. 1983, Farní 49, 542 42 Pilníkov
DZ-SERVICE spol. s r.o., IČO: 25256467, Nádražní 350, 542 42 Pilníkov

 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):
město Pilníkov, IČO: 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Lesy – voda, s. r. o., IČO: 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov (správce vodovodu, 
kanalizace, VO)
Správa železnic, s. o., IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce 
vodního toku a povodí)
GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno 

       
O d ů v o d n ě n í : 
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, 
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na základě plné 
moci Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a. s., IČO: 28786793, Haškova 
1714/3, 500 02 Hradec Králové, který je dále zastoupený Ing. Radimem Dolečkem, IČO: 
86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, podal dne 31. 5. 2019 u zdejšího speciálního 
stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „I/16 Pilníkov, oprava silnice“ 
obsahující stavební objekty: SO 101 – Oprava silnice v úseku km 164,675 – 164,984, SO 102 – 
Oprava silnice v úseku km 165,014 – 165,665, SO 201 – Most ev. č. 16-079“ na pozemcích 
vedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Dokladová část žádosti o vydání stavebního povolení byla doplněna dne 28. 2. 2020. 
Vzhledem k tomu, že žádost ani po doplnění neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby, správní orgán vyzval stavebníka podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 
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Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 111 odst. 3 
stavebního zákona k jejímu doplnění (výzva ze dne 2. 3. 2020 č. j. KUKHK-40807/DS/2019-
3(TI) a správní orgán současně rozhodl o přerušení řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 
písm. a) správního řádu v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 stavebního zákona (usnesení 
ze dne 2. 3. 2020 č. j. KUKHK-40807/DS/2019-4(TI).  Žádost byla doplněna dne 30. 3. 2020.

Dne 14. 4. 2020 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona ve 
smyslu ustanovení § 144 správního řádu, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, v platném znění zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a 
všem známým účastníkům řízení. Současně podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 
ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho 
provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. 

Vzhledem k tomu, že podklady pro vydání povolení byly ke dni oznámení o zahájení řízení 
kompletní, současně poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve 
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 
účastníky) podle správního řádu, jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 
odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou 
vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, 
ve smyslu ustanovení § 112 stavebního zákona, tedy dotčených orgánů a účastníků podle § 
109 písm. a) až d) stavebního zákona, těmto se doručuje jednotlivě. Na toto řízení se dále 
vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, neboť se jedná o 
povolování dopravní infrastruktury podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. Dle 
tohoto zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. 
Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 
uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 
O tomto byli účastníci řízení řádně poučeni v oznámení o zahájení řízení. 

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.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním 
plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s 
územně plánovací dokumentací:
Nejedná se o záměr, který vyžaduje umístění stavby (územní souhlas, územní rozhodnutí). 
Záměrem nedojde ani ke změně v užívání stavby.
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je 
v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. Dokumentace byla vypracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace, přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 251/2018 Sb., kterou 
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se mění vyhláška č. 146/2008 Sb. (den nabytí účinnosti je 1. 12. 2018), neboť dle přechodných 
ustanovení projektová dokumentace předložená stavebnímu úřadu do 31. 12. 2020 se posuzuje 
podle vyhlášky č 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabyti účinnosti vyhlášky č. 
251/2018.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území 
(vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) jsou prověřovány 
v případě, že stavba vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, a to právě v tomto územním řízení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která nevyžaduje územní rozhodnutí, není tedy třeba 
posuzovat požadavky na využívání území. Záměr nepředstavuje změnu v území, jak je 
uvedeno ve stanovisku orgánu územního plánování Městského úřadu Trutnov. Vyhláškou, 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je 
s touto vyhláškou v souladu. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů, se zde neuplatní, 
neboť se jedná o stavbu silnice I. třídy, jejíž součástí nejsou chodníky. Jak vyplývá z výše 
uvedeného, projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby. K tomu je 
třeba uvést, že stavební úřad nepovažuje za nutné na tomto místě uvádět kompletní přehled 
jednotlivých ustanovení a jejich konkrétních splnění. Ztotožňuje se tak s názorem vysloveným 
v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2009 č. j. 1As 16/2009 – 115, 
k dispozici na www.nssoud.cz, kde je uvedeno: „Samozřejmě nelze po správních orgánech 
rozumně požadovat, aby do textu rozhodnutí o umístění stavby popisovaly posouzení 
jednotlivých hledisek umístění stavby, která vypočítává vyhláška 137/1998 Sb. Pokud je však 
narušení určitých hodnot včas namítáno, mají správní orgány povinnost se s nimi v odůvodnění 
svých rozhodnutí řádně vypořádat.“ Tento princip lze aplikovat i na stavební řízení a vyhlášky, 
které nahradily již neplatnou vyhlášku 137/1998 Sb.
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, koordinace souvisejících staveb je 
zakotvena v podmínce č. A21 stavebního povolení; jiné technické, popř. jiné vybavení potřebné 
k užívání stavby není třeba budovat. V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích 
bodů technické infrastruktury.
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. 
jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení. 
e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:
Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu konstrukce komunikace ve stávajícím směrovém i 
výškovém řešení, která bude nadále užívána stávajícím způsobem, nelze předpokládat změnu 
účinků budoucího užívání stavby. Dojde ke zlepšení stavebního stavu předmětné silnice.Stavba 
není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky. 

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a 
dotčených orgánů:
- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – koordinované závazné 

stanovisko ze dne 26. 8. 2019 č. j. MUTN 72523/2019
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy – 

vyjádření ze dne 25. 6. 2019 č. j. MUTN 57169/2019
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, památková péče – vyjádření ze dne 28. 5. 2019 č. j. 

MUTN 48414/2019
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, památková péče – sdělení ze dne 27. 11. 2019 č. j. 

MUTN 100517/2019
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, památková péče – závazné stanovisko ze dne 17. 

3. 2020 č. j. MUTN 27455/2020

http://www.nssoud.cz/
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- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko podle §45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny ze dne 3. 6. 2019 zn. KUKHK-17322/ZP/2019

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ze dne 21. 6. 2019 zn. KUKHK-
16700/ZP/2019

- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha – závazné stanovisko ze dne 3. 6. 2019 č. j. 
DUCR-29544/19/Fl

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 
541 03 Trutnov- závazné stanovisko ze dne 13. 6. 2019 č. j. HSHK – 2635-2/2019

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická 
117, 541 17 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 18. 6 2019 č. j. KHSHK 
19915/2019/HOK.TU/Po

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo 
náměstí 810, 502 10, Hradec Králové – stanovisko ze dne 14. 6. 2019 č. j. KRPH-52964-
2/ČJ-2019-0500DP

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha - 
závazné stanovisko ze dne 1. 2. 2019 sp. zn. 11718/75336/2018-1150-OÚZ – PCE

- Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 
33, 500 01 Hradec Králové – odborné souhlasné stanovisko ze dne 6. 12. 2018 č. j. MO 
338024/2018-5512HK

- Královéhradecký kraj, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne 11. 9. 2019 zn. KUKHK-27658/DS/2019

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – 
vyjádření k dotčení stavby + podmínky ze dne 12. 6. 2019 zn. SSKHK/SS/10395/2019

- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – souhrnné 
stanovisko k záměru (pro účely zpracování PD) ze dne 10. 1. 2019 č. j. 499/2019-SŽDC-
OŘ HKR-NT

- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – souhrnné 
stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení + podmínky ze dne 25. 6. 2019 zn. 
22446/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT

- ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha – souhrnné stanovisko k existenci 
sítí + všeobecné podmínky SŽDC ze dne 19. 12. 2018 zn. 12869/2018-O

- ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 – souhrnné stanovisko k dotčení sítí ze 
dne 3. 6. 2019 č. j. 05147/2019-O 

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – stanovisko + 
podmínky ze dne 19. 8 2019 č. j. PLa/2019/023428

- město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov – vyjádření k PD ze dne 12. 6. 2019
- obec Vlčice, Vlčice 201, 542 41 Vlčice – vyjádření k PD ze dne 28. 5. 2019 č. j. OÚ/2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření 

k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK část B21 ze dne 31. 5. 2019 č. j. 
648127/19

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření 
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK část B22 ze dne 31. 5. 2019 č. j. 
648138/19

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření 
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK část B23 ze dne 31. 5. 2019 č. j. 
648141/19

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření 
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK část B24 ze dne 31. 5. 2019 č. j. 
648146/19

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - souhlas s prováděním činností 
v ochranném pásmu EZ včetně stanovení podmínek ze dne 3. 6. 2019 zn. 420/2019 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 1 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238419
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- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 2 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238428

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 3 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238432

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 4 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238435

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky 
pro provádění činností v ochranných pásmech EZ část 5 ze dne 14. 1. 2020 zn. 
0101238440

- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 1 ze 
dne 14. 1. 2020 zn. 0700152681

- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 2 ze 
dne 14. 1. 2020 zn. 0700152688

- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 3 ze 
dne 14. 1. 2020 zn. 0700152692

- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 4 ze 
dne 14. 1. 2020 zn. 0700152695

- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 5 ze 
dne 14. 1. 2020 zn. 0700152698

- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 1 
ze dne 14. 1. 2020 zn. 0201012118

- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 2 
ze dne 14. 1. 2020 zn. 0201012125

- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 3 
ze dne 14. 1. 2020 zn. 0201012129

- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 4 
ze dne 14. 1. 2020 zn. 0201012132

- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí část 5 
ze dne 14. 1. 2020 zn. 0201012135

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítí a 
podmínky pro realizaci stavby ze dne 20. 6. 2019 zn. 5001937701

- Lesy – voda, s. r. o., Náměstí 36, 542 42 Pilníkov – vyjádření k existenci sítí a realizaci 
stavby ze dne 22. 1. 2019 

- Lesy – voda, s. r. o., Náměstí 36, 542 42 Pilníkov – vyjádření k PD a podmínky ze dne 22. 
8. 2019 

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 1, 169 00 Praha – vyjádření k existenci ze dne 
14. 1. 2020 zn. UPTS/OS/236287/2020

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních 
technologií, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové – vyjádření k akci ze dne 15. 1. 
2020 č. j. KRPH-1691-20/ČJ-2020-0500IT

- T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha – vyjádření k existenci sítí 
ze dne 14. 1. 2020 č. j. E01671/20

- Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha – vyjádření k existenci sítí 
ze dne 14. 1. 2020 zn. MW9910142899147135

- Jan Kolář Satan s. r. o. Trutnov – vyjádření k existenci sítí ze dne 9. 12. 2018 (e-mail)

Ostatní:
- plná moc pro zastupování v řízení ze dne 16. 11. 2018

Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, je stavba silnice I. třídy, její součásti, příslušenství a stavby související 
veřejně prospěšná, pro kterou lze ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 téhož zákona podle 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
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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 tedy není třeba souhlas vlastníka dle ustanovení § 110 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a 
stavebního zákona.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal 
v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, 
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, 
že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na 
nich těch osob, které jsou uvedeny níže a v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka 
řízení. 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 
503 41 Hradec Králové, cestou plné moci:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s., IČO: 28786793, Haškova 1714/3, 500 02 
Hradec Králové

 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem):

město Pilníkov, IČO: 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
ČR – Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70889546, 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Pavel Fajfr, dat. nar. 27. 1. 1968, Trutnovská 51, 542 42 Pilníkov
Elena Fajfrová, dat. nar. 18. 12. 1973, Trutnovská 51, 542 42 Pilníkov
Stanislav Kulíšek, dat. nar. 12. 11. 1983, Farní 49, 542 42 Pilníkov
DZ-SERVICE spol. s r.o., IČO: 25256467, Nádražní 350, 542 42 Pilníkov

 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):

město Pilníkov, IČO: 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Lesy – voda, s. r. o., IČO: 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov (správce vodovodu, 
kanalizace, VO)
Správa železnic, s. o., IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (vlastník dotčené stavby)
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce 
vodního toku a povodí)
GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 
něm) 

dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito 
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

parc. č. 1208, 277, 1291/1, 1749, st. 123, 1711, st. 124, 278/2, st. 247/2, 276, 1716, 240/1, 
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236/1, st. 121, 1725, 1724, 1723, 1199/1, 1307, st. 130/1, st. 130/3, st. 137, st. 138, st. 139, st. 
140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, st. 145, st. 146, st. 147, st. 148, st. 135, st. 132, st. 133, st. 
134/1, st. 134/2, 248, 204/3, 204/1, st. 98, 1325/1, 1747, st. 99/1, 1196/1, 1746, st. 262, st. 53, 
1200/3, 1200/4, 1200/5, 96/3, 97/1, st. 233, 170, 1310, st. 80, 172, st. 48, 199/2, 199/1, 196, st. 
55, 191/4, st. 376, st. 59, 195, 191/1, st. 56, 201, 1748, 222, 1345, 215/1, 223, 1728, st. 92, st. 
284, st. 74, st. 73, st. 72, st. 71, st. 70, st. 69, st. 68, st. 67, st. 66, st. 65, 188, st. 75, st. 76, st. 
77, st. 78, st. 79, 1736, st. 283, st. 88, 1211, st. 85, st. 84, st. 83, 230, 227/1, 1718, 1717, 
1291/4, st. 43, st. 40, st. 38, 71, 72, 77/2, 64/2, 1754, st. 334, 1311, 91/2, 1216/2, 90/2, 1770, 
st. 27, 1750, st. 39, 1752, 1753, 92, st. 37, st. 109, 1346, 1735, 242, 243/3, st. 110, 244, st. 111, 
st. 114, st. 113/1, 1726, 234, st. 118, 1308, st. 117, 1727, st. 116/1, 1658, 1505, 1506, 1235, 
267, st. 149, st. 229, 31/1, 31/3, 31/4, 31/8, st. 151, 1708, 34/2, 1314, st. 1/1, 1512, 1511, 1509, 
1510, 1515, 1516, 1507, 1508, 1523, 1501, 271, 273/2, 1666, 1684, 1676, 62/1, 59/1, 56/2, 
56/1, 56/3, 58/6, 58/3, 43/1, 1234/1, 1342, st. 156, st. 154, st. 157, st. 158, 43/2, 43/5, 1313, 28, 
26, 25, 29, 1709, 1309, 13, 22, 21/1, 20/1, 19, 30/1, st. 277, 16, 15/2, 9/1, 9/3, st. 252, 4/5, st. 
180/1, 11/3, 3/3, 2, st. 23/1, 1751, st. 23/2, 1, 66/1, 65/1, 64/1, st. 350, 58/1, st. 351, st. 315, st. 
314, st. 313, st. 312, st. 310, st. 309, st. 308, st. 307, st. 306, st. 305, st. 299, st. 298, st. 297, 
58/9, st. 295, st. 294, 15/1, 1323, st. 127, 1520, 1518, 1517, 1513, 1524, 1525, 1532, 1554, 
1572, 1619, 1612, 1613, 1573, 1566, 283/4, 283/1, 283/9, 275/1, 1526/1, 1710, 255, st. 108, 
97/2, st. 4, st. 3, st. 5, st. 2, st. 6, st. 7, st. 8, st. 9, st. 10, st. 11, st. 12, st. 13, st. 14/1, st. 15, st. 
16, st. 22, st. 21, st. 20, st. 19, 224/1, 1731, 1732, 1729, 1733, 1730, 243/2, 1737, 1719, 1734, 
1720, 1721, 1722 v katastrálním území Pilníkov I;
parc. č. 1575, 187/2, 196/2, 199/2, 199/3, st. 105, 196/3, 196/1, 187/1, st. 155, st. 1/1, 2173, 
2164, 2163, st. 108, st. 6, 2162, st. 119, 1554/1, 140/1, 141, st. 103, st. 10/1, 1560, 140/3, 
140/2, st. 101, 1556/2, 200, st. 1/6, st. 1/3, 1436/2, 203 v katastrálním území Pilníkov II;
par. č. 1349, 1001, 1360, 1159, 1350, 2/2, 7, 674/1, 6/1, 985/1, 5/2, 4/1, 673/1, 673/7, 985/2, 
2/3 v katastrálním území Pilníkov III a další, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním 
stavby přímo dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního 
povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové 
dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky 
z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci a nebude-li 
stavebník disponovat souhlasem k provedení stavebního záměru (není-li stavebník vlastníkem 
pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby).
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy 
nabylo právní moci. 
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Stavby zařízení staveniště, úpravy připojení na pozemní komunikace a nemovitosti, úpravy 
ostatních silnic a místních a účelových komunikací, parkovacích zálivů, výměny obrub nejsou 
předmětem tohoto stavebního povolení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a 
nepodléhají tedy povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu (příp. nevyžadují povolení ani 
jiné opatření stavebního úřadu).
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Posouzení námitek účastníků:
- Nebyly vzneseny námitky účastníků řízení.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Správní orgán upozorňuje stavebníka, že je třeba v dostatečném časovém předstihu min. 60 
dní požádat odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
o povolení uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění 
stavebních prací a následně (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby) o 
stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího 
po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode 
dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 

Z p. Ing. Michaela Teichmanová
referent oddělení 
silničního hospodářství

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno 
zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:     …………………….. Sejmuto dne:      ……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
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Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:     …………………….. Sejmuto dne:        ……………………..

 

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

Městský úřad Pilníkov tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o 
vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po 
sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor 
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Toto rozhodnutí 
bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje.

Rozdělovník: (doručí se)  
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby) – do vlastních rukou 

(dodejky):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 
503 41 Hradec Králové, cestou plné moci:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s., IČO: 28786793, Haškova 1714/3, 500 02 
Hradec Králové

 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem) - veřejnou vyhláškou:

město Pilníkov, IČO: 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
ČR – Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70889546, 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Pavel Fajfr, dat. nar. 27. 1. 1968, Trutnovská 51, 542 42 Pilníkov
Elena Fajfrová, dat. nar. 18. 12. 1973, Trutnovská 51, 542 42 Pilníkov
Stanislav Kulíšek, dat. nar. 12. 11. 1983, Farní 49, 542 42 Pilníkov
DZ-SERVICE spol. s r.o., IČO: 25256467, Nádražní 350, 542 42 Pilníkov
 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) - veřejnou vyhláškou:

město Pilníkov, IČO: 00278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
Lesy – voda, s. r. o., IČO: 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov (správce vodovodu, 
kanalizace, VO)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Správa železnic, s. o., IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (vlastník dotčené stavby)
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce 
vodního toku a povodí)
GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:  
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 

něm) – veřejnou vyhláškou:
dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito 

účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
parc. č. 1208, 277, 1291/1, 1749, st. 123, 1711, st. 124, 278/2, st. 247/2, 276, 1716, 240/1, 
236/1, st. 121, 1725, 1724, 1723, 1199/1, 1307, st. 130/1, st. 130/3, st. 137, st. 138, st. 139, st. 
140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, st. 145, st. 146, st. 147, st. 148, st. 135, st. 132, st. 133, st. 
134/1, st. 134/2, 248, 204/3, 204/1, st. 98, 1325/1, 1747, st. 99/1, 1196/1, 1746, st. 262, st. 53, 
1200/3, 1200/4, 1200/5, 96/3, 97/1, st. 233, 170, 1310, st. 80, 172, st. 48, 199/2, 199/1, 196, st. 
55, 191/4, st. 376, st. 59, 195, 191/1, st. 56, 201, 1748, 222, 1345, 215/1, 223, 1728, st. 92, st. 
284, st. 74, st. 73, st. 72, st. 71, st. 70, st. 69, st. 68, st. 67, st. 66, st. 65, 188, st. 75, st. 76, st. 
77, st. 78, st. 79, 1736, st. 283, st. 88, 1211, st. 85, st. 84, st. 83, 230, 227/1, 1718, 1717, 
1291/4, st. 43, st. 40, st. 38, 71, 72, 77/2, 64/2, 1754, st. 334, 1311, 91/2, 1216/2, 90/2, 1770, 
st. 27, 1750, st. 39, 1752, 1753, 92, st. 37, st. 109, 1346, 1735, 242, 243/3, st. 110, 244, st. 111, 
st. 114, st. 113/1, 1726, 234, st. 118, 1308, st. 117, 1727, st. 116/1, 1658, 1505, 1506, 1235, 
267, st. 149, st. 229, 31/1, 31/3, 31/4, 31/8, st. 151, 1708, 34/2, 1314, st. 1/1, 1512, 1511, 1509, 
1510, 1515, 1516, 1507, 1508, 1523, 1501, 271, 273/2, 1666, 1684, 1676, 62/1, 59/1, 56/2, 
56/1, 56/3, 58/6, 58/3, 43/1, 1234/1, 1342, st. 156, st. 154, st. 157, st. 158, 43/2, 43/5, 1313, 28, 
26, 25, 29, 1709, 1309, 13, 22, 21/1, 20/1, 19, 30/1, st. 277, 16, 15/2, 9/1, 9/3, st. 252, 4/5, st. 
180/1, 11/3, 3/3, 2, st. 23/1, 1751, st. 23/2, 1, 66/1, 65/1, 64/1, st. 350, 58/1, st. 351, st. 315, st. 
314, st. 313, st. 312, st. 310, st. 309, st. 308, st. 307, st. 306, st. 305, st. 299, st. 298, st. 297, 
58/9, st. 295, st. 294, 15/1, 1323, st. 127, 1520, 1518, 1517, 1513, 1524, 1525, 1532, 1554, 
1572, 1619, 1612, 1613, 1573, 1566, 283/4, 283/1, 283/9, 275/1, 1526/1, 1710, 255, st. 108, 
97/2, st. 4, st. 3, st. 5, st. 2, st. 6, st. 7, st. 8, st. 9, st. 10, st. 11, st. 12, st. 13, st. 14/1, st. 15, st. 
16, st. 22, st. 21, st. 20, st. 19, 224/1, 1731, 1732, 1729, 1733, 1730, 243/2, 1737, 1719, 1734, 
1720, 1721, 1722 v katastrálním území Pilníkov I;
parc. č. 1575, 187/2, 196/2, 199/2, 199/3, st. 105, 196/3, 196/1, 187/1, st. 155, st. 1/1, 2173, 
2164, 2163, st. 108, st. 6, 2162, st. 119, 1554/1, 140/1, 141, st. 103, st. 10/1, 1560, 140/3, 
140/2, st. 101, 1556/2, 200, st. 1/6, st. 1/3, 1436/2, 203 v katastrálním území Pilníkov II;
par. č. 1349, 1001, 1360, 1159, 1350, 2/2, 7, 674/1, 6/1, 985/1, 5/2, 4/1, 673/1, 673/7, 985/2, 
2/3 v katastrálním území Pilníkov III a další, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním 
stavby přímo dotčena.

Dotčené orgány – do vlastních rukou (dodejky):

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 016 Trutnov
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo 

náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 

03 Trutnov
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 

541 17 Trutnov
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha 
Agentura logistiky-Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 

500 01 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:
Ing. Radim Doleček, IČO: 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice
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