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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 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 21.10.2020 podal 

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČO 04708733, třída T. G. Masaryka 80, 552 03  

Česká Skalice, 

který zastupuje HIGHWAY DESIGN, s.r.o., IČO 27513351, Okružní 948/7, 500 03  Hradec 

Králové 

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

 

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

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

stezka okolo v.n. Rozkoš - cyklookruh Rozkoš - úsek 2 

Spyta, Velká Jesenice, Nahořany 

(dále jen "stavba") na pozemcích p. p. č. 91/1, 112/1, 125/4, 125/5, 125/9, 126/3, 126/4, 161/3, 161/10 dle 

KN v katastrálním území Spyta, p. p. č. 374/4, 375, 378, 387/5, 387/7 dle KN v katastrálním území Lhota 

u Nahořan, p. p. č. 2160 dle KN v katastrálním území Městec u Nahořan, p. p. č. 1037/2, 1445/1, 1469, 

1470, 1471/2, 1479/4, 1479/5, 1479/6, 1497, 1498, 1506/1, 1506/3 dle KN v katastrálním území Velká 

Jesenice. 

 

Stavba obsahuje: 

- SO 101 - pozemní komunikace - novostavba stezky pro pěší a cyklisty, stavební úpravy komunikace 

III/285 17 
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- SO 201 - opěrné stěny 

- SO 301 - odvodnění komunikací 

- SO 801 - terénní a sadové úpravy 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala firma HIGWAY DESIGN, s.r.o., zodpovědný projektant – Ing. Jiří Nývlt, autorizovaný 

inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0601964. Případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích, zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, dále bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, dále pak předpisy správců sítí a 

dodržet ustanovení o jejich ochranných pásmech stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., v platném 

znění (energetický zákon), nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušné technické 

normy, vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Ke stavbě 

budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 

stavebního zákona. 

5. Budou splněny podmínky § 176 odst. 1 stavebního 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. 

6. V průběhu stavby budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech a v 

chráněném venkovním prostoru dle § 12 a přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

7.  Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v 

§ 156 stavebního zákona. 

8. Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení podzemních sítí, které se nachází v místě 

stavby, a to vedení společnosti CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Českoskalické vodárny, s.r.o. 

Stavebník je povinen zajistit, aby nedošlo k  případnému poškození podzemních sítí, a současně 

budou dodrženy podmínky jejich správců stanovenými v jejich vyjádřeních: 

- CETIN, a.s., vyjádření o existenci sítí č.j. 839051/20 ze dne 28.12.2020 

- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření o existenci sítí zn. 0101423669 ze dne 01.12.2020, souhlas 

s umístěním stavby zn. 1095376877 ze dne 03.11.2017, vyjádření k projektové dokumentaci zn. 

1095376932 ze dne 31.10.2017 

- Českoskalické vodárny, s.r.o. zn. ČV/2187-2020/VTÚ/Kle ze dne 18.12.2020 

9. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní 

odbor Náchod, Dopravní inspektorát č.j. KRPH-104559/ČJ-2017-050506 ze dne 05.01.2018: 

- zábradlí bude o výšce 1,30 m 

- v místech, kde stezka navazuje na místní či účelové komunikace, bude na začátku těchto 

komunikací umístěno svislé dopravní značení č. IP10a (Slepá pozemní komunikace) + dodatková 

tabulka č. E13 s textem „Neplatí pro cyklisty“ 

- svislé dopravní značení (dále jen  SDZ) č. C9a (Stezka pro chodce a cyklisty společná) musí být 

umístěny vždy vpravo, SDZ č. C9b (Konec stezka pro chodce a cyklisty)bude pro opačný směr 

umístěn z opačné strany SDZ č. C9a vlevo 

- v místech ukončení stezky budou provedeny varovné pásy z reliéfní červené dlažby o šířce 0,4 m 
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10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, státní podnik č.j. PVZ/17/47132/Hm/0 ze dne 

27.11.2017 týkající se předmětného úseku cyklostezky, které jsou současně součástí 

vodohospodářské části závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu v Náchodě 

č.j.  MUNAC49415/2018/ŽP ze dne 25.07.2018: 

Při realizaci nesmí dojít k poškození kontrolních výškových bodů (N1 až N7) na vzdušní straně 

koruny hráze. Při strhávání stávající vozovky a krajnice budou tyto práce v blízkosti výškových bodů 

prováděny ručně bez použití mechanizace. 

Po odstranění stávající vozovky bude umožněno pracovníkům Povodí Labe, státní podnik, provést 

z koruny hráze kontrolní vrty pro ověření polohy a stavu těsnícího jádra v tělese hráze. Podmínky 

provádění kontrolních vrtů budou upřesněny v dostatečném předstihu, aby nedošlo ke kolizi 

s prováděním rekonstrukce vozovky. 

Bude zachováno osvětlení k lávce a stavební konstrukce cyklostezky na koruně hráze bude doplněna 

o kabelový kanálek na návodní straně v celé délce hráze. Před zahájením stavebních prací bude 

speciálnímu stavebnímu úřadu předložen detail a technický návrh, který bude odsouhlasen 

provozovatelem. 

Do konstrukce cyklostezky budou vloženy samostatné chráničky pro stávající kabely k věžovému 

objektu a při realizaci bude zajištěna jejich přeložka. 

Při pravém i levém zavázání koruny hráze budou položeny příčně pod souvrstvím komunikace 

chráničky DN60 zakončené na obou stranách šachtičkou pro uložení komunikačních kabelů Povodí 

Labe, s.p. 

Část cyklostezky bude umístěna v maximální zátopě vodního díla Rozkoš a může dojít k jejímu 

krátkodobému zatopení. Tyto úseky budou vybudovány z materiálů, které vydrží případné zatopení a 

nedojde k jejich poškození či rozplavení. V daných úsecích budou zhotoveny pevnější podkladní 

vrstvy. 

Vozidlům správce vodního toku bude umožněn vjezd na cyklostezku osazením příslušných 

dopravních značek. V případě osazení zábran vjezdu na cyklostezku budou Povodí Labe, s.p. předány 

příslušné klíče. 

V rámci stavby propustku přes vodní tok Rozkoš musí být zabráněno padání stavebního materiálu do 

koryta vodního toku. V případě, že k tomu dojde, musí být tento materiál neprodleně odstraněn. 

Před uvedením cyklostezky do provozu bude Povodí Labe, s.p. předložen k odsouhlasení provozní 

řád upravující provoz v případě mimořádných situacích (povodeň, silný vítr apod.). 

Zahájení prací a kolaudace stavby bude v předstihu oznámena Povodí Labe, státní podnik. 

11. Před zahájením realizace stavby předloží stavebník podrobný statický posudek vlivu cyklostezky na 

konstrukci hráze, který zohlední aktuálně navržený stav, jak stanovil statik. 

12. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

13. Po celou dobu provádění stavby musí být zajištěn přístup k sousedním pozemkům.  

14. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích zejména 

těch, na které se stavba napojuje. Stejně tak musí být zajištěna bezpečnost chodců. 

15. Všechny sousední stavby a konstrukce, popř. pozemky, poškozené při provádění stavby, musí být 

neprodleně uvedeny do původního stavu. 

16. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 

„Stavba povolena“ a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

17. Při veškeré činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících 

zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

18. Odpadní materiál ze stavební činnosti bude zlikvidován nezávadným způsobem. Doklad o nezávadné 

likvidaci odpadu bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce. 

19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky a 

požádá o vydání kolaudačního souhlasu. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady 

dle platného stavebního zákona.  

20. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož jméno, popř. název oznámí investor 

stavebnímu úřadu nejpozději 1 pracovní den před zahájením stavby. 

21.  Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, třída T. G. Masaryka 80, 552 03  Česká Skalice 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03  Hradec Králové 

MĚSTO ČESKÁ SKALICE, třída T. G. Masaryka 80, 552 03  Česká Skalice 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Královéhradeckého kraje, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04  Hradec Králové 

OBEC VELKÁ JESENICE, Velká Jesenice 200, 552 24  Velká Jesenice 

 

Odůvodnění: 

Dne 21.10.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Pro předmětnou stavbu bylo dne 04.11.2016 vydáno 

stavebním úřadem Česká Skalice územní rozhodnutí o umístění stavby jako celku pod 

č.j. MUCS/6454/2016/VÝST/Ře, spis.zn. OVŽP-112/MUCS/2705/2016/VÝST/Ře, které nabylo právní 

moci dne 16.12.2016. Toto územní rozhodnutí nepozbylo platnosti, protože v době jeho platnosti podal 

stavebník žádost o povolení úseku č. 4 předmětné stavby. Následně bylo vydáno stavební povolení pro 

tento úsek, které nabylo právní moci dne 18.01.2019. Z tohoto důvodu územní rozhodnutí zůstává 

v platnosti. 

Speciální stavební úřad se zabýval stanovením okruhu účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního 

zákona a jako účastníky tohoto řízení stanovil:  

písm. a) - stavebníka – Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, který je na základě plné moci ze dne 

03.05.2017 zastoupen HIGHWAY DESIGN, s.r.o.  

písm. b) - vlastníci stavby, na které má být provedena změna, není-li stavebníkem, a to:  

- na stávající komunikaci na pozemku p.p.č. 378 a na stavbě přehradní hráze na pozemcích p.p.č. 387/7 

a 387/5 v k.ú. Lhota u Nahořan vše v majetku České republiky zastoupené Povodí Labe s.p. 

- na stávající komunikaci III/285 17 na pozemku p.p.č. 2160 v k.ú. Městec u Nahořan ve vlastnictví 

Královéhradeckého kraje v zastoupení společností Správa silnic Královéhradeckého kraje 

Zbývající část stavby je novostavba cyklostezky na volných pozemcích. 

písm. c) - jsou účastníky řízení vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna, není-li 

stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, tj.  

- na pozemcích p.p.č. 91/1, 125/4, 125/5, 126/3, 126/4, 125/9 v k.ú. Spyta, na pozemcích p.p.č. 1497, 

1498 v k.ú. Velká Jesenice a na pozemku p.p.č. 375 v k.ú. Lhota u Nahořan vše v majetku města 

Česká Skalice 

- na komunikaci na pozemku p.p.č. 161/3 v k.ú. Spyta ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR 

- na pozemcích p.p.č. 161/10, 112/1 v k.ú. Spyta, na pozemcích p.p.č. 1506/1, 1506/3 v k.ú. Velká 

Jesenice a na pozemku p.p.č. 2160 v k.ú. Městec u Nahořan vše ve vlastnictví Královéhradeckého 

kraje v zastoupení společností Správa silnic Královéhradeckého kraje 

- na pozemcích p.p.č. 1445/1, 1469, 1470 v k.ú. Velká Jesenice a na pozemcích p.p.č. 374/4, 378, 

387/7, 387/5 v k.ú. Lhota u Nahořan vše v majetku České republiky zastoupené Povodí Labe s.p. 

- na pozemcích p.p.č. 1471/2, 1037/2, 1479/5, 1479/6, 1479/4 v k.ú. Velká Jesenice v majetku obce 

Velká Jesenice 

písm. d) - vlastník stavby na pozemku, na němž má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být práva prováděním stavby 

přímo dotčena, tj. ad účastníci dle § 109 písm. b) a c) a dále ČEZ Distribuce, a.s. – jako vlastník věcného 

břemene k pozemku p.p.č. 1479/5, 1479/6, 1506/1 v k.ú. Velká Jesenice a CETIN a.s. jako vlastník 

věcného břemene k pozemku p.p.č. 387/5, 387/7 v k.ú. Lhota u Nahořan 

písm. e) - vlastníky sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 

prováděním stavby přímo dotčeno, a to vlastníky pozemků přímo sousedící se stavbou, jejichž vlastnické 

právo by mohlo být dotčeno prováděním stavby, zejména omezením přístupu k pozemkům,  

písm.. f) - ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 

může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, a to osoby, mající věcné břemeno užívání 

k sousedním pozemkům stavby, protože toto právo by mohlo být prováděním stavby dotčeno, zejména 

ztížením přístupu k pozemkům. Mezi účastníky řízení nebyli zařazeni vlastníci věcného břemene např. 
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zástavního práva sousedních pozemků a staveb, protože zástavní právo u těchto pozemků a staveb není 

stavbou dotčeno.  

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. V tomto případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve správních obvodech několika 

obcí, a proto podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 

správního řádu bylo toto oznámení v den vyvěšení zasláno též příslušným obecním úřadům, které měly 

povinnost písemnost bezodkladně vyvěsit. Současně bylo účastníkům podle § 109 písm. a) až d) a 

dotčeným orgánům toto oznámení doručeno jednotlivě a ostatním veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška 

byla vyvěšena na úřední desce města Česká Skalice a obcí Velká Jesenice a Nahořany, v jejímž správním 

obvodu se stavba nachází a dále na úředních deskách města Nové Město nad Metují - příslušný speciální 

stavební úřad pověřený vedením tohoto řízení, a to usnesením Odboru dopravy a silničního hospodářství, 

Oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zn. KUKHK-

11861/DS/2018/TI ze dne 05.04.2018 a na úřední desce města Náchod – příslušný speciální stavební úřad 

pro správní obvod města Česká Skalice. Tato písemnost byla také zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě, 

protože by to vzhledem k rozsahu (délka stavby 3,708 km) a umístění stavby (převážně v terénu kolem 

vodní nádrže Rozkoš) nebylo účelné a současně upustil od ústního jednání, protože mu poměry staveniště 

jsou známy.  Žádost také poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby, a proto speciální stavební 

úřad stanovil, že ve lhůtě do 08.02.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 

stanoviska. Ve stanoveném termínu nahlédli do projektové dokumentace a podkladů řízení pouze zástupci 

společnosti Nahořanská a.s. vlastník pozemků sousedících se stavbou, ale vyjádření ani námitky 

k navrhované stavbě stavební úřad neobdržel. 

K podané žádosti zástupce stavebníka připojil v souladu s ustanovením §110 odst 2 stavebního zákona 

tyto podklady: 

a) souhlasy k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona vyznačené 

na situačních výkresech projektové dokumentace, a to souhlasy města Česká Skalice, obce Velká 

Jesenice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa silnic Královéhradeckého kraje a Povodí Labe, 

s.p.  

b) územní rozhodnutí o umístění stavby jako celku, které pro předmětnou stavbu vydal dne 

04.11.2016 stavební úřad Česká Skalice pod č.j. MUCS/6454/2016/VÝST/Ře, spis.zn. OVŽP-

112/MUCS/2705/2016/VÝST/Ře, které nabylo právní moci dne 16.12.2016. V době platnosti 

územního rozhodnutí, tj. dne 15.10.2018 zástupce stavebníka podal žádost o stavební povolení 

pro úsek č. 4. Stavební povolení pro úsek č. 4 nabylo právní moci dne 18.01.2019. Územní 

rozhodnutí tak zůstává v platnosti. 

c) Závazná stanoviska dotčených orgánů:  

- závazné stanovisko  Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor 

Náchod   č.j. HSHK-6919-2/2017 (1186-NA-OP-2017) ze dne 15.11.2017 

- závazné stanovisko  Odboru životního prostředí Městského úřadu v Náchodě  č.j. MUNAC 

49415/2018/ŽP ze dne 25.07.2018 

- stanovisko Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní 

inspektorát č.j. KRPH – 104559/ČJ-2017-050506 ze dne 05.01.2018 

- stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-33245/ZP/2020 ze dne 10.11.2020 

d) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 

nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – v úseku 2.1 se jedná o 

novostavbu stezky pro chodce a cyklisty v délce 3,260 km, která bude napojena na komunikaci 

III/285 18 u obce Spyta a ukončena na účelové komunikaci v prostoru areálu u hlavní hráze vodní 

nádrže Rozkoš. V úseku 2.2 se jedná o rozšíření koruny hráze a komunikace III/285 18 na ní. 

Stavba není napojena na sítě technické infrastruktury. Z tohoto důvodu stavebník nepředložil 

stanoviska správců technické infrastruktury k napojení stavby, ale pouze k existenci sítí a 

k předložené projektové dokumentaci. V místě stavby se nachází tyto sítě technické infrastruktury 

– podzemní síť nízkého napětí, nadzemní síť vysokého napětí a síť elektronických komunikací.  
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e) projektovou dokumentaci stavby pro vydání stavebního povolení, kterou vypracoval odpovědný 

projektant autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jiří Nývlt, ČKAIT 0601964, 

vypracovaná v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb. 

f) Návrh plánu kontrolních prohlídek – na stavbě bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona a ověřil:  

a)  Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s územním rozhodnutím – v tomto úseku se 

jedná o novostavbu  stezky pro chodce a cyklisty v celkové délce 3,708 km, část stavby v délce 

3,260 m je novostavbou stezky okolo vodního díla Rozkoš od obce Spyta po hlavní hráz vodního 

díla a část v délce 0,448 km je rozšířením koruny hráze a komunikace na ní. 

b) dokumentace je úplná, přehledná, zpracovaná oprávněnou osobou - odpovědný projektant 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jiří Nývlt, ČKAIT 0601964, vypracovaná 

v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb. V odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu - stavební 

úřad posoudil stavbu z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 23 – obecné požadavky na 

umisťování staveb. Dle ustanovení § 23 odst. 1 této vyhlášky se stavby podle druhu a potřeby 

umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní 

komunikace, a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu 

energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na 

pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat 

požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu na přilehlých 

pozemních komunikacích. Navržená stavba je sama veřejnou dopravní infrastrukturou. V tomto 

úseku se jedná o novostavbu cyklostezky.  

Dále podle ustanovení § 25 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. se stavby umisťují tak, aby stavba ani její 

část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici 

pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního 

pozemku. Pro potřeby stavby dojde stavbou i k dočasným záborům některých sousedních 

pozemků. Jedná o stavbu veřejné dopravní infrastruktury a byly dány souhlasy vlastníků stavbou 

dotčených pozemků se stavbou. Proto je možné tuto stavbu umístit i na pozemcích, které nejsou 

ve vlastnictví stavebníka. Navíc je stavebníkem sdružení obcí, z nichž město Česká Skalice je 

vlastníkem části stavbou dotčených pozemků. Stavba předmětné části cyklostezky se nachází 

mimo zastavěné území místní části Spyta, Velká Jesenice a Lhota u Nahořan.  

Dále se speciální stavební úřad zabýval souladem stavby s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, zejména s ustanovením § 8: 

- mechanická odolnost a stabilita – stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami. 

- požární bezpečnost – pro části 1 – 5 předmětné stavby bylo vydáno závazné stanovisko 

Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod č.j. HSHK-6919-

2/2017 (1186-NA-OP-2017) ze dne 15.11.2017, kde bylo posouzeno požární zabezpečení stavby 

- ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životní prostředí – stavba je 

navržena v souladu s bezpečnostními předpisy a současně k ní souhlasně vyjádřily orgány, které 

mají na starosti ochranu životního prostředí, a to v závazném stanovisku Odboru životního 

prostředí Městského úřadu Náchod 

- ochrana proti hluku – navržená stavba je stavbou, která neprodukuje hlukové zatížení okolí, 

protože je určena pro pěší a cyklodopravu 

- bezpečnost při užívání – je z části novou komunikací, kde bude osazeno dopravní značení dle 

návrhu schváleného příslušným silničním správním úřadem a současně bude upravena dle 

stanoviska Dopravního inspektorátu Náchod 

- úspora energie a tepelná ochrana – netýká se předmětné stavby 

Speciální stavební úřad posuzoval stavbu i podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zjistil, že stavba je 

navržena i pro bezbariérové užívání v souladu s platnými právními předpisy tak, jak je 

konstatováno v Průvodní zprávě projektové dokumentace pro stavební povolení předmětné 

stavby, v části 15.1. Bezbariérové řešení. 
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c) Je zajištěn přístup ke stavbě, včasné vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného 

k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem – jedná se o novostavbu 

cyklostezky, vše jako veřejná dopravní infrastruktura. Stavba je napojena na stávající 

komunikace, a to na stávající komunikaci III/285 18 na pozemku p.č. 161/3 v k.ú. Spyta a na 

stávající účelovou komunikaci na pozemku p.p.č. 378 v k.ú. Lhota u Nahořan.   

d) Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v jejich stanoviscích:  

- závazné stanovisko  Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor 

Náchod   č.j. HSHK-6919-2/2017 (1186-NA-OP-2017) ze dne 15.11.2017 

- závazné stanovisko  Odboru životního prostředí Městského úřadu v Náchodě  č.j. MUNAC 

49415/2018/ŽP ze dne 25.07.2018 

- stanovisko Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní 

inspektorát č.j. KRPH – 104559/ČJ-2017-050506 ze dne 05.01.2018 

- stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-33245/ZP/2020 ze dne 10.11.2020 

Současně speciální stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání – jedná se o stavbu nové komunikace 

v nezastavěném území v parametrech dle platných právních předpisů a norem, která z části zasáhne do 

krajiny okolo vodní nádrže Rozkoš. Nově vybudovaná cyklostezka je určena pro pěší a cyklisty, takže 

užíváním stavby nebude okolí zatíženo hlukem. Nová stavba je navržena a také označena svislým 

dopravním značením jako stezka pro chodce a cyklisty. Cyklostezka je pozemní komunikace vyhrazená 

pro jízdu na jízdním kole, ale i pro jezdce na kolečkových bruslích a koloběžkách.  

Speciální stavební úřad projednal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 

nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky 

pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby a byla zpracována v souladu s přílohou č. 5 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Speciální 

stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Spolu se žádostí stavebník v souladu s § 94l odst. 2 stavebního zákona předložil: 

- projektovou dokumentací stavby pro vydání společného povolení, kterou vypracoval Ing. Michal 

Čepelka, zodpovědný projektant autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jiří Nývlt, 

ČKAIT 0601964 

- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků a staveb na nich podle § 184a stavebního zákona, 

tj. Povodí Labe, s.p. (stavbou dotčené pozemky p.p.č. 1445/1, 1469, 1470 v k.ú. Velká Jesenice a 

p.p.č. 374/4, 378, 387/7, 387/5 v k.ú. Lhota u Nahořan), město Česká Skalice (stavbou dotčené 

pozemky p.p.č. 91/1, 125/4, 125/5, 126/3, 126/4, 125/9 v k.ú. Spyta, p.p.č. 1497, 1498 v k.ú. 

Velká Jesenice a p.p.č. 375 v k.ú. Lhota u Nahořan),  Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavbou 

dotčené pozemky p.p.č. 161/3 v k.ú. Spyta), Královéhradecký kraj v zastoupení společností 

Správa silnic Královéhradeckého kraje (stavbou dotčené pozemky p.p.č. 161/10, 112/1 v k.ú. 

Spyta, p.p.č. 1506/1, 1506/3 v k.ú. Velká Jesenice a p.p.č. 2160 v k.ú. Městec u Nahořan) a obce 

Velká Jesenice (stavbou dotčené pozemky p.p.č. 1471/2, 1037/2, 1479/5, 1479/6, 1479/4 v k.ú. 

Velká Jesenice) vyznačené na situačním výkresu 

- Vyjádření vlastníků technické infrastruktury k existenci sítí v místě stavby, a to společnosti 

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a Českoskalické vodárny, s.r.o.  

- závazné stanovisko  Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor 

Náchod   č.j. HSHK-6919-2/2017 (1186-NA-OP-2017) ze dne 15.11.2017 

- závazné stanovisko  Odboru životního prostředí Městského úřadu v Náchodě  č.j. MUNAC 

49415/2018/ŽP ze dne 25.07.2018 

- stanovisko Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní 

inspektorát č.j. KRPH – 104559/ČJ-2017-050506 ze dne 05.01.2018 

- stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-33245/ZP/2020 ze dne 10.11.2020 
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Předložená závazná stanoviska i vyjádření jsou souhlasná. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný 

soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a stejně 

jako vyjádření správců sítí je zahrnul do podmínek rozhodnutí.  

Speciální stavební úřad nevyužil ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, aby 

vyzval účastníky řízení v souladu s k seznámení se s podklady řízení, protože v průběhu řízení neobdržel 

nové podklady, které by měly vliv na povolení stavby nebo na práva účastníků řízení, a z tohoto důvodu 

by to nebylo účelné, a o povolení stavby rovnou rozhodl - vydal toto stavební povolení. 

Speciální stavební úřad rozhodl na základě všech podkladů a posouzení podané žádosti, jak je uvedeno ve 

výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

p. p. č. 115/1, 116/1, 119/1, 119/2, 125/1, 125/2, 125/3, 125/10, 126/5 v katastrálním území 

Spyta, p. p. č. 366/3, 367/1, 374/1, 374/2, 374/5, 374/7, 377/1, 377/2, 377/3, 380 v katastrálním 

území Lhota u Nahořan, p. p. č. 2245 v katastrálním území Městec u Nahořan, p. p. č. 146/3, 

996/2, 996/4, 996/6, 999/20, 1007/17, 1007/18, 1007/19, 1037/1, 1446/4, 1446/5, 1446/6, 

1446/7, 1446/8, 1447/5, 1447/8, 1447/9, 1447/10, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453/1, 

1454/1, 1454/2, 1455, 1456/1, 1456/2, 1457, 1458, 1460, 1464, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1467, 

1468/1, 1471/1, 1472, 1479/1, 1479/2, 1479/3, 1490, 1496, 1499, 1500, 1541 v katastrálním 

území Velká Jesenice 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, odboru dopravy a silničního 

hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu, tj. Odboru výstavby a regionálního rozvoje 

Městského úřadu v Novém Městě nad Metují. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

Ing. Miloš Skalský 

vedoucí Odboru výstavby a regionálního rozvoje 
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K vyvěšení, následnému potvrzení a vrácení: 

- Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují 

- Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01  Náchod 1 

- Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka č.p. 80, 552 03  Česká Skalice 

- Obec Velká Jesenice, Velká Jesenice č.p. 200, 552 24  Velká Jesenice 

- Obec Nahořany, Nahořany č.p. 76, 549 07  Nahořany 

 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, přičemž poslední den této lhůtu je dnem jeho 

doručení.  

Po dobu vyvěšení písemnosti na úřední desce byla tato písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

vyvěšeno dne:       sejmuto dne: 

 

 

 

………………       ………………. 

podpis, razítko       podpis, razítko 

 

V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu při vyvěšení na více úředních deskách je dnem vyvěšení den, 

kdy písemnost vyvěsil správní orgán, který písemnost doručuje. 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu  a současně podle § 109  písm. a) – d) stavebního 

zákona (doručeno na dodejky): 

1. HIGHWAY DESIGN, s.r.o., IDDS: 7tbaas8 

 sídlo: Okružní č.p. 948/7, 500 03  Hradec Králové 3 

2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

3. MĚSTO ČESKÁ SKALICE, IDDS: f8yb27v 

 sídlo: třída T. G. Masaryka č.p. 80, 552 03  Česká Skalice 

4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Královéhradeckého kraje, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

5. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 

 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 

6. OBEC VELKÁ JESENICE, IDDS: kesapk7 

 sídlo: Velká Jesenice č.p. 200, 552 24  Velká Jesenice 

 

účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) (doručeno veřejnou vyhláškou) 

7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

8. Karel Mareth, Spyta č.p. 11, 552 03  Česká Skalice 

9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

10. Ludmila Kollertová, IDDS: e2he5zu 

 trvalý pobyt: Zájezd č.p. 47, 552 03  Česká Skalice 
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11. Hana Moníková, Labská kotlina č.p. 1133/70, 500 02  Hradec Králové 2 

12. Drahomíra Součková, Gen. Svobody č.p. 181, 503 04  Černožice nad Labem 

13. Veronika Vernerová, Hronovská č.p. 221, 542 33  Rtyně v Podkrkonoší 

14. NAHOŘANSKÁ a.s., IDDS: ngwvaef 

 sídlo: Nahořany č.p. 112, 549 07  Nahořany 

15. Jakub Skřivánek, Holín č.p. 112, 506 01  Jičín 1 

16. Římskokatolická farnost Česká Skalice, Havlíčkova č.p. 1, Malá Skalice, 552 03  Česká Skalice 

17. Jitka Rýdlová, Přibyslavská č.p. 678, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

18. Ing. Petr Klička, IDDS: s9t945s 

 trvalý pobyt: Kostelec č.p. 148, 588 61  Kostelec u Jihlavy 

19. Petra Monserová, Velká Jesenice č.p. 17, 552 24  Velká Jesenice 

20. Břetislav Němeček, Velká Jesenice č.p. 144, 552 24  Velká Jesenice 

21. Jaroslav Němeček, Velká Jesenice č.p. 110, 552 24  Velká Jesenice 

22. Alena Kocourková, Velká Jesenice č.p. 15, 552 24  Velká Jesenice 

23. Ing. Petr Ptáček, Sokolská č.p. 823, 547 01  Náchod 1 

24. Mgr. Veronika Ptáčková, Sokolská č.p. 823, 547 01  Náchod 1 

25. Dělnické družstvo - Svépomoc, IDDS: t96pfep 

 sídlo: T. G. Masaryka č.p. 804, 517 21  Týniště nad Orlicí 

26. Miloslav Lukášek, Dobruška č.p. 496, 518 01  Dobruška 

27. Zdeněk Linhart, Velká Jesenice č.p. 13, 552 24  Velká Jesenice 

28. Richard Šichan, Velká Jesenice č.p. 12, 552 24  Velká Jesenice 

29. Věra Hofmanová, Velká Jesenice č.p. 11, 552 24  Velká Jesenice 

30. Ing. Petr Číža, Hlavní č.p. 550/11, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

31. Eva Holancová, Přemyšlenská č.p. 759/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 

32. Jan Holanec, Přemyšlenská č.p. 759/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 

33. Jaroslav Černý, Na Kopci č.p. 28, Krčín, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

34. Stanislava Eichlerová, Kořenského č.p. 1027/13, 150 00  Praha 5-Smíchov 

35. Ivan Lokvenc, Pod Kalvárií č.p. 1200, 547 01  Náchod 1 

36. Milan Sejkanič, Dolsko č.p. 13, Nahořany, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

37. Libuše Sejkaničová, Dolsko č.p. 13, Nahořany, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

38. Eva Medunová, Kolonie č.p. 856, Svítkov, 530 06  Pardubice 6 

39. Vlastimil Skořepa, Šestajovice č.p. 80, 551 01  Jaroměř 1 

40. Bc. Jaroslava Macháčková, Husovo náměstí č.p. 268, 552 03  Česká Skalice 

41. Marie Máslová, třída T. G. Masaryka č.p. 833, 552 03  Česká Skalice 

42. Eva Zelená, Velká Jesenice č.p. 65, 552 24  Velká Jesenice 

43. Pavel Franc, Jiřího z Poděbrad č.p. 998, 549 31  Hronov 1 

44. Václav Kubíček, Velká Jesenice č.p. 24, 552 24  Velká Jesenice 

45. OBEC NAHOŘANY, IDDS: xfba58i 

 sídlo: Nahořany č.p. 76, 549 07  Nahořany 

46. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město 

  

dotčené správní úřady 

47. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e 

 sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03  Hradec Králové 3 

48. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqhx 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01  Náchod 1 

49. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01  Náchod 1 

50. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, 

IDDS: urnai6d 

 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 

  

ostatní 

51. Českoskalické vodárny, s.r.o., IDDS: r4ixjjq 

 sídlo: Křenkova č.p. 57, 552 03  Česká Skalice 

52. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
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