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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

 
Stavební odbor Městského úřadu v Nové Pace, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal 
podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 04.03.2021 podala 

Obec Stará Paka, IČ 00272132, Revoluční 180, 507 91  Stará Paka 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání dne 28.05.2021 rozhodl takto: 

Stavba: 
Stará Paka – chodník podél silnice II/284 

Stará Paka, Roškopov 
 

(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. 173/1, 195/3, 206/1, 206/3, 794/3, 794/9, 794/15, 794/18, 794/19, 
794/20, 794/21, 794/22, 794/23, 794/33, 794/35, 794/36, 802, 831/2 v katastrálním území Roškopov, parc. 
č. 705/1, 705/2, 1377/1, 1385/1, 1391/1, 1391/2, 1391/3, 1391/11, 1391/15, 1456/1 v katastrálním území Stará 
Paka se podle § 115 stavebního zákona 

p o v o l u j e . 

Stavba obsahuje (druh, účel a popis): 

SO 100 – komunikace/chodník 
Chodník bude navazovat na stávající chodník (za křižovatkou s MK- ul. Letná) vedoucí ze středu Staré Paky a 
bude ukončen přibližně ve středu obce Roškopov v délce 775 m a šíři 1,5 m (pochozí plocha vždy v š. 1,45 m), 
lokálně (KM 0,050 - 0.080) je chodník rozšířen na 2 m s ohledem na inženýrské sítě. Chodník povede v souběhu 
se silnicí II/284. V první části (do KM ~ 0,194) je veden s ohledem na přilehlé nemovitosti přímo podél 
vozovky, a to se zvýšenou obrubou (v základní výšce 0,1 m nad vozovkou), ve druhé části (od KM ~ 0,202) je 
chodník veden v odsazení cca 0,9 ~ 1,2 m od silnice II/284 s ohledem na terén a způsob odvodnění. Po celé 
délce chodníku bude nové veřejné osvětlení. Do KM 0,194 bude osazena podél vozovky nová silniční obruba 
(s ohledem na železniční viadukt a na přilehlé nemovitosti) a 2 ks nových uličních vpustí - voda nebude 
zaplavovat přilehlé nemovitosti, ale bude z této části svedena do kanalizace. Dále se v KM ~ 0,390 posune 
stávající vpusť. V KM 0,465 se osadí vpusť, která nahradí stávající svodnici ve vjezdu a zaústí se do zatrubnění 
v příkopu. Od KM 0,202 bude povrchová voda z vozovky a chodníku stékat do přilehlého terénu, kde se bude 
vsakovat, nebo vypařovat, tak jako doposud. Aby bylo zajištěno bezbariérové užívání stavby, budou všechny 
konce chodníků sníženy na výšku do 0,02 m, příčný sklon chodníku je navržen 2 %, podél celého chodníku 
bude vodící linie z obruby o výšce 0,06 m. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby v barvě šedé, snížené 
konce budou v barvě kontrastní - červené s výstupky. Budou zřízeny varovné pásy š. 0,4 m. Podélné sklony jsou 
menší než 8,33 %.  
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Maximální podélný sklon chodníku bude 5,05%, minimální podélný sklon 0,17% a příčný sklon 2%. Silniční 
obruba bude použita 150/1000/250 mm, záhonová obruba 50/1000/250 mm a 80/1000/250 mm. Vodící linie - 
záhonová obruba bude zvýšená o min. 0,06 m oproti přilehlému krytu chodníku (zámkové dlažby). 

 

Druh a účel povolované stavby: 
Jedná se o stavbu nového chodníku podél silnice II/284. Účelem stavby je doplnění dopravní infrastruktury a 
zvýšení bezpečnosti provozu v dané lokalitě, zejména chodců. 

 

 
Podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena na pozemcích  parc. č. 173/1, 195/3, 206/1, 206/3, 794/3, 794/9, 794/15, 794/18, 

794/19, 794/20, 794/21, 794/22, 794/23, 794/33, 794/35, 794/36, 802, 831/2 v katastrálním území 
Roškopov, parc. č. 705/1, 705/2, 1377/1, 1385/1, 1391/1, 1391/2, 1391/3, 1391/11, 1391/15, 1456/1 v 
katastrálním území Stará Paka, podle projektové dokumentace stavby " Stará Paka – chodník podél silnice 
II/284", kterou v 01/2021 vypracoval Ing. Pavel Patrák autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT 
0601793. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního 
úřadu. 

2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) po dokončení stavby 
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2023. 
5. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který je oprávněn k provádění stavebních nebo montážních 

prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen "zhotovitel"). Stavebník před 
započetím stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu osobu zhotovitele a předloží doklady o jeho 
oprávnění. 

7. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

8. Zařízení staveniště bude organizováno podle ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu schváleném ve společném územním 
a stavebním řízení. Před zahájením stavby bude na viditelném místě instalován štítek "STAVBA POVOLENA". 
Tento štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, 
a ponechán na místě do kontrolní prohlídky po dokončení stavby podle ověřené projektové dokumentace 
pro společné územní a stavební řízení. 

9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot 
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Provádění překopů a skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích 
není bez předchozího povolení příslušného silničního správního úřadu nebo obecního úřadu dovoleno. 

11. Před zahájením zemních prací zažádá investor o vytyčení podzemních sítí a zařízení u jejich správců 
a dohodne s nimi podmínky jejich ochrany.  

12. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve společném územním 
a stavebním řízení, všechny doklady týkající se stavby a musí být veden stavební deník. 

13. Při provádění stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

14. Investor dále zajistí zaměření stavby (u podzemních staveb před záhozem) osobou odborně způsobilou 
podle zvláštního právního předpisu ve formě převeditelné do digitální podoby zaměřeného stavu. Doklad 
o vytyčení a zaměření bude předložen při kontrolní prohlídce po dokončení stavby. 
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15. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska čj. 1096/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS Správy železnic, s.o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ze dne 21.01.2020 v rozsahu povolovaného stavebního objektu SO 100: 
- V minimálně 15 denním předstihu před zahájením stavby pod mostem bude vyrozuměn dohled za Správu 

železnic, státní organizace nad stavbou v obvodu dráhy - místní mostní správce pan Bc. Milan Ježek, tel.: 
723 279 148, e-mail: JezekMi@spravazeleznic.cz. Rozsah dohledu s ním bude prokazatelně projednán dle 
předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka na dohled bude obsahovat 
identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka zhotovitele a jeho telefonní číslo, určení 
místa a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníka Správy železnic, 
státní organizace bude proveden zápis ve stavebním deníku, do kterého si vyhrazujeme právo zápisu. 
Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu. Před záhozem kabelu VO pod mostem a 
po dokončení stavby chodníku pod mostem bude p. Ježek přizván k provedení vizuální kontroly, nebo mu 
bude dle dohody s ním zaslána fotodokumentace provedení stavby. 

- Zhotovitel musí při realizací stavby respektovat pokyny výše uvedeného odpovědného zástupce OŘ HKR 
týkající se dotčení drážního pozemku a zařízení. 

- Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost 
drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. Stavebník bude respektovat Vyhlášku č. 177/1995 
Sb. /Stavební a technický řád drah/. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních 
staveb a zařízení. 

- Umístění kabelu VO pod mostem bude provedeno přesně dle ověřené PD, tj, v min, odstupu 1,5 m od 
mostního pilíře v zatížitelné chráničce. Chodník bude mít příčný sklon směrem od mostního pilíře. 

- Staveniště na drážním pozemku bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy. 
- Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci 

stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v 
plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací 
v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 

- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace bude 
zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat příslušného drážního správce a zajistí uvedení 
dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu 
nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení 
dopravy. 

- Likvidací odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich 
nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži drážního pozemku. 

- Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu provozem dráhy. 
- Veškeré změny v projektové dokumentaci v OP dráhy musí být Správou železnic, státní organice předem 

písemně odsouhlaseny. 
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 

čj. DUCR-10828/20/Fl ze dne 24.02.2020: 
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této 

dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při 

provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, 
apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad 

vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 
17. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 

králové čj. Pla/2020/023970 ze dne 02.06.2020: 
- Podél toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 6 m pro jeho správu a údržbu (případná zde 

umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány 
se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov 

- V tomto pruhu nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umisťováním staveb nebo 
změnami nivelety terénu. Zařízení staveniště, stavební materiál a výkopek ze stavby bude uložen mimo 
tento pruh a mimo záplavové území 

- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality' povrchové ani podzemní vody 
- Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být 

neprodleně odstraněn na náklady stavebníka 
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- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo 

dojít k jeho odplavení. Upozorňujeme, že s jakoukoliv další realizací, která nesplňuje výjimku dle § 67 
zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro výstavbu v aktivní zóně záplavového území 
nesouhlasíme. Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené 
průchodem velkých vod. 

18. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Nová Paka, odboru životního prostředí, vyplývající 
z koordinovaného závazného stanoviska čj. MUNP/2018/5581/SÚ/MB ze dne 27.06.20218: 

- Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových 
poměrů na předmětné lokalitě. Investor je povinen před zahájením výkopových prací nechat vytýčit případné 
stávající inženýrské sítě. 

19. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie, dopravní inspektorát Jičín, 
Balbínova 24, 506 12 Jičín čj. KRPH-37168-1/ČJ-2018-050406 ze dne 17.04.2018: 

- Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých 
pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc 
před zahájením prací) zdejšímu dopravnímu inspektorátu aktuální návrh přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude sloužit jako podklad pro naše písemné 
vyjádření či stanovisko k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným 
orgánem státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, v platném znění, a dále naše případné vydání předchozího souhlasu 
k rozhodnutí o povolení zvláštního užívání příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25 Zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje zn.: SSKHK/SS/4643/2018 
ze dne 26.4.2018: 

- Do zahájení stavebních prací bude s investorem stavby chodníku uzavřena smlouva o výpůjčce a budou 
dodrženy podmínky v ní uvedené. 

- Šířka vozovky bude zachována. V místech osazení obrubníků bude v případě nedostatečné konstrukce 
doplněna v tl. min. 55 cm. Po doplnění asfaltobetonu v tl. min. 10 cm se musí pracovní spáry řádně utěsnit 
flexibilní (stálepružnou) zálivkou. Převýšení obrubníků min. 100 mm 

- Stavbou chodníku nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa. Odvedení povrchové vody z vozovky a 
chodníku bude dle předložené PD. Nové DZ související se stavbou chodníku bude zřízeno a následně 
udržováno na vlastní náklady investora, tj. Obec Stará Paka. 

- Bude-Ii ke stavebním pracím využíván silniční pozemek požadujeme uzavření úplatné Nájemní smlouvy o 
užití silničního tělesa s investorem stavby před jejím zahájením. Silniční pozemek bude před zahájením 
stavby protokolárně předán a po ukončení stavby převzat zástupcem Správy silnic Královéhradeckého kraje 
příspěvková organizace - cestmistrovství Nová Paka 

- Projekt předložte k vyjádření MěU v Nové Pace - silničnímu správnímu úřadu, který stanoví způsob zvl. 
užívání, resp. povolení - ohlášení stavby 

- Stavební práce nebudou prováděny od 1.11. da 31.3. Na stavební práce prováděné na silničním pozemku se 
stanovuje záruka v délce min. 36 měsíců. Požadujeme přizvat ke kontrolním dnům stavby 

- Po dokončení stavby požadujeme provést geometrické oddělení pozemků pro následné majetkoprávní 
vypořádání zastavěných silničních pozemků. 

21. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s., vyplývající z vyjádření k PD zn. čj. 001112285609 ze 
dne 11.01.2021. 

22. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s., vyplývající z vyjádření 
čj. 862245/20 ze dne 04.01.2021. 

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské obchodní společnosti, a.s. 
čj. VOS/VAS/2020/0395 ze dne 30.12.2020. 

24. Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o. vyplývající z vyjádření čj. 5002105950 ze dne 19.03.2020. 
 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Stará Paka, IČ 00272132, Revoluční 180, 507 91  Stará Paka 

Odůvodnění: 

Dne 04.03.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení.  
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Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
oznámením čj. MUNP/2021/4524/SÚ/KP dne 30.03.2021. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy, žádost 
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 18.05.2021 mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 
odst. 3 správního řádu dále stanovil účastníkům stavebního řízení před vydáním rozhodnutí ve věci 5 denní 
lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.  
 
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených správních orgánů 
neobdržel speciální stavební úřad žádné námitky proti projednávanému záměru ani závazná stanoviska 
dotčených správních orgánů, která by znemožňovala žádosti vyhovět. Účastníci řízení práva vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí ve stanovené 5 denní lhůtě nevyužili. 

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

Speciální stavební úřad 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: 

Obecní úřad Stará Paka, stavební úřad, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka vydal souhlas podle § 15 
stavebního zákona čj. OUSP/SU/150/2021 ze dne 01.03.2021, ve kterém posoudil soulad projektové 
dokumentace s územním rozhodnutím a neshledal s tímto územním rozhodnutím rozpory. Dle rozsudku 
Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 176/2012, souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 odst. 2) stavebního 
zákona je závazným stanoviskem. 

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, ve znění pozdějších předpisů. 

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 územním řízení. 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. Projektová dokumentace splňuje dále 
požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství uvedené v § 4 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Jak vyplývá zvýše uvedeného, projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby. K tomu je 
třeba uvést, že speciální 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: 

Jako přepravní a přístupová trasa bude sloužit přilehlá silnice II/284; jiné technické, popř. jiné vybavení 
potřebné k užívání stavby není třeba budovat. 

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. 
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e) speciální stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby: 
Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky. Ke stavbě byla vydána souhlasná 
stanoviska orgánů ochrany životního prostředí i ochrany veřejného zdraví.  
 

Při posuzování předložené žádosti a následném vydání rozhodnutí vycházel speciální stavební úřad z výše 
uvedeného průběhu a výsledků jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a těchto doložených podkladů 
k řízení: 
- žádost o vydání stavebního povolení 
- projektová dokumentace stavby " Stará Paka – chodník podél silnice II/284", kterou v 01/2021 vypracoval 

Ing. Pavel Patrák autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT 0601793 
- územní rozhodnutí Obecního úřadu Stará Paka, stavebního úřadu ze dne 07.07.2020 čj. OUSP/SU/142/2020 

spis OUSP/25/2020/PI  
- souhlas Obecního úřadu Stará Paka, stavebního úřadu ze dne 01.03.2021 podle § 15 odst. 2 stavebního 

zákona čj. OUSP/SU/150/2021 
- MěÚ Nová Paka - koordinované závazné stanovisko čj. MUNP/2018/5581/SÚ/MB ze dne 27.06.20218 
- závazné stanovisko Městského úřadu Nová Paka, odboru životního prostředí čj. MUNP/2020/3049/ŽP/LM 

ze dne 02.03.2020 k záměru z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF  
- souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje čj. KRPH-37168-1/ČJ-2018-

050406 ze dne 17.04.2018  
- souhlasné závazné stanovisko hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, 

Dělnická 162, 506 01 Jičín čj. HSHK-1678-2/2018 ze dne 05.04.2018 
- Vodohospodářská obchodní společnosti, a.s. - vyjádření čj. VOS/VAS/2020/0395 ze dne 30.12.2020 
- Správa železnic, s.o. – souhrnné stanovisko k územnímu řízení čj. 8461/2020-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 

05.03.2020 
- Správa železnic, s.o. – souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení čj. 1096/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 

21.01.2020 
- Drážní úřad - závazné stanovisko čj. DUCR-10828/20/Fl ze dne 24.02.2020 
- Státní pozemkový úřad – vyjádření čj. SPU 029946/2020/Ly ze dne 27.01.2020 
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko čj. Pla/2020/023970 ze dne 2.6.2020 
- Správa silnic Královéhradeckého kraje -  vyjádření zn.: SSKHK/SS/4643/2018 ze dne 26.4.2018 
- ČEZ Distribuce, a. s. - souhlas s projektovou dokumentací stavby čj. 001112285609 ze dne 11.01.2021 a 

čj. 001112285610 ze dne 11.01.2021 
- ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro el. komunikaci nebo zařízení 

technické infrastruktury v majetku společnosti čj. 0101434749 a čj. 0101434750 ze dne 28.12.2020 
- ČEZ ICT Services, a.s.- sdělení o existenci komunikačního vedení čj. 0700309367 a čj. 0700309368 ze dne 

28.12.2020 
- ČEZ ICT Services, a.s.- sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s. čj. 0201169733 a  

čj. 02011697334 ze dne 28.12.2020 
- CETIN a.s.  - vyjádření čj. 537995/20 ze dne 07.02.2020  
- CETIN a.s.  – vyjádření k existenci sítí SEK společnosti CETIN a.s. čj. 862245/20 ze dne 04.01.2021 
- GridServices, s.r.o. vyjádření čj. 5002105950 ze dne 19.03.2020 
- GridServices, s.r.o. informace o výskytu sítí čj. 5002105950 ze dne 19.03.2020 
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 08.04.2021 
- výpisy z KN 
 

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení takto: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník): 
Obec Stará Paka, IČ 00272132, Revoluční 180, 507 91  Stará Paka  

 
- podle § 109 písm. b) stavebního zákona (vlastník stavby, na níž má být provedena změna není-li 
stavebníkem) 
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové (silnice II/284) 
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- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem): 
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové (poz. 1391/1, 1391/2, 1391/3, 1985/1, 794/3, 794/15, 794/19, 794/22, 794/23, 794/33, 794/35) 
Dana Malinová, nar. 06.08.1959, Kpt. Fejfara čp. 115, Štikov, 509 01  Nová Paka (poz. 1377/1) 
Michaela Krausová, nar. 04.10.1996, Sokolská čp. 260, 507 91  Stará Paka (poz. 1391/11) 
Jiří Karel, nar. 21.5.1965, Revoluční čp. 36, 507 91  Stará Paka (spoluvlastník poz. 1391/15) 
Václav Karel, nar. 18.06.1966, Sokolská čp. 142, 507 91  Stará Paka (spoluvlastník poz. 1391/15) 
ČR - Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 1100 Praha 1 (poz. 1456/1) 
Karel Rohr, nar. 27.09.1946, Družstevní ochoz čp. 1380/25, 140 00  Praha 4-Michle (spoluvlastník poz. 705/1, 
705/2) 
Miroslava Rohrová, nar. 05.04.1952, Družstevní ochoz čp. 1380/25, 140 00  Praha 4-Michle (spoluvlastník poz. 
705/1, 705/2) 
Zdeněk Hradecký, nar. 22.06.1976, V Zeleném údolí čp. 1375/2, Praha 4-Kunratice, 148 00  Praha 414 (poz. 
794/9) 
Karel Zuzánek, nar. 28.04.1974, Roškopov čp. 38, 507 91  Stará Paka (poz. 794/18, 173/1) 
Dana Voborská, nar. 26.01.1955, Francouzská třída čp. 2247/55, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 (poz. 
794/36, 206/3) 
ČR - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (poz. 206/1) 
Václav Rubeška, nar. 04.05.1944, Václavské náměstí čp. 807/64, 110 00  Praha 1-Nové Město (poz. 831/2) 
 
-  podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a 
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu - dále VB): 
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (STL plynovod a přípojky) 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vedení VN, NN) 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., IČO: 60109149, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (vodovod a 
kanalizace) 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (SEK) 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
- podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním 

pozemkům): 
st. p. 53/1, 162, 163, 116, 117, 125, 113, 111, 143, 64, 65, 183, pozemky parc. č. 794/17, 173/2, 173/3, 173/4, 
173/5, 173/8, 173/10, 173/11, 173/12, 173/13, 140/2, 9/4, 9/1, 9/3, 172/2, 172/4, 177/1, 177/2, 794/8, 794/10, 
794/25, 794/12, 794/11, 794/27, 794/13, 794/26, 794/30, 794/31, 794/34, 794/32, 195/2, 194/2, 208/3, 206/2, 
126, 179/2, 198/1, 203, 832  vše v k.ú. Roškopov a st. p. 205, 277, 22, pozemky parc. č. 703, 1450, 1449/2, 
32/3, 1389/1, 31/3, 44/3, 31/1, 1451/1, 1386/6, 35/1, 35/2, 35/3, 1391/10, 1391/12, 44/1, 1391/13, 1391/14, 
44/4, 1391/26, 862/35, 1377/2, 36/1 

(osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám): 

čp. 11, 97, 96, 102, 94, 92, 75, 101, 22, 21 v k. ú. Roškopov a čp. 260, 142, 194 v k. ú. Stará Paka. 
 

(V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. e)  a f) 

stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru.) 
 

Při stanovení okruhu účastníků vycházel speciální stavební úřad zejména z předloženého snímku katastrální 
mapy, výpisů a informací o pozemcích z katastru nemovitostí, vzal přitom v úvahu druh, rozsah a účel 
předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami a dospěl k závěru, že tímto rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná 
věcná práva k pozemkům a stavbám, na kterých bude stavba provedena, k výše uvedeným sousedním 
pozemkům a sousedním stavbám a k dotčené veřejné technické infrastruktuře, a proto tyto osoby zahrnul do 
okruhu účastníků řízení (viz. stanovení okruhu účastníků řízení). Dalším osobám postavení účastníka řízení 
speciální stavební úřad nepřiznal, neboť posoudil, že jejich vlastnické nebo jiné věcné právo nemůže být s 
ohledem na charakter stavby a její umístění na dotčených pozemcích a možnému dopadu na sousední 
nemovitosti tímto rozhodnutím přímo dotčeno. Vlastnická a jiná věcná práva k dotčeným a sousedním 
pozemkům byla ověřena speciálním stavebním úřadem dálkovým přístupem v evidenci katastru nemovitostí. V 
souladu s § 184 stavebního zákona byly údaje o fyzických osobách potřebné pro vydání tohoto rozhodnutí 
ztotožněny v registru obyvatel. Žádný zvláštní předpis nepřiznává postavení účastníka řízení dalším osobám. 
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Speciální 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. Ve výroku jsou 
podmínky stanovisek uvedena odkazem na čísla jednací stanoviska, neboť tato stanoviska jsou nedílnou součástí 
projektové dokumentace v dokladové části. Speciální stavební úřad stavebníkovi uložil povinnost oznámit 
termín zahájení stavby a zhotovitele, stanovil přiměřenou lhůtu k provedení stavby a v souladu s ustanovením 
§ 115 stavebního zákona stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení 
§ 122 stavebního zákona. 

 
Speciální stavební úřad v provedeném řízení neshledal důvody, pro které by stavební záměr nemohl být 
povolen, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 
 

Upozornění: 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 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 dne konání závěrečné kontrolní prohlídky.  

 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. 
 

 
 
 
 
 

Petra Ježová, Dis. 
vedoucí stavebního odboru 

 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen ve výši 10000,- Kč dne 
08.04.2021. 
 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nová Paka 
a zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Poslední den této lhůty se písemnost považuje za doručenou. 
 
 

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

 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží 
Účastníci řízení (dodejky) 
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6 
Dana Malinová, Kpt. Fejfara čp. 115, Štikov, 509 01  Nová Paka 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey  
Michaela Krausová, Sokolská čp. 260, 507 91  Stará Paka 
Jiří Karel, Revoluční čp. 36, 507 91  Stará Paka 
Václav Karel, Sokolská čp. 142, 507 91  Stará Paka 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
Karel Rohr, IDDS: fqyexj4 
Miroslava Rohrová, Družstevní ochoz čp. 1380/25, 140 00  Praha 4-Michle 
Zdeněk Hradecký, V Zeleném údolí čp. 1375/2, Praha 4-Kunratice, 148 00  Praha 414 
Karel Zuzánek, Roškopov čp. 38, 507 91  Stará Paka 
Dana Voborská, Francouzská třída .p. 2247/55, Východní Předměstí, 326 00  Plzeň 26 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Václav Rubeška, Václavské náměstí čp. 807/64, 110 00  Praha 1-Nové Město 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
Veřejnou vyhláškou: (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům): 

st. p. 11, 15, 16, 32/1, 57, 58/1, 231, 241, 252, 273, 274, 294, 295, 296, 297, 315, 316, 336, 337, 338, 339, 421, 
422, 423, 538, 458, pozemky parc. č. 21/2, 23, 30/1, 31/1, 31/2, 32/2, 49, 50, 51/2, 53, 54, 57/12, 57/10, 57/4, 
57/5, 57/6, 57/7, 194, 196, 198/2, 201/1, 201/2, 203, 204/2, 212/4, 212/5, 212/7, 212/8, 212/9, 212/10, 213/4, 
213/5, 213/6, 13/10, 213/11, 214, 1052/1, 1055/1, 1057, 1058/1 vše v k.ú. Pecka  
(osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám): 
čp. 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 41, 199, 209, 218, 241, 250, 251, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 287, 
288, 289 a 431. 
 
Dotčené správní orgány – (dodejky) 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d 
Obecní úřad Stará Paka, odbor výstavby, IDDS: ytha6e6 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
Město Nová Paka, odbor školství a kultury, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01  Nová Paka 
Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01  Nová Paka 
 
Veřejnou vyhláškou k vyvěšení obdrží: 
Obecní úřad Stará Paka, IDDS: ytha6e6 
Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka 
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