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STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 145/2015 

Veřejnou vyhláškou 
 

      Stavebník, Obec Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 27470491, požádal 
podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 8.6.2015 o vydání stavebního 
povolení pro stavbu „Obec Lupenice – chodník při III/318 10“ a předložil projektovou dokumentaci 
zpracovanou ID Projekt s.r.o, inženýring a projekce dopravních staveb, Jůnova 1028, 51741 Kostelec 
nad Orlicí, hlavní projektant Ing. Pavel Matys. 
 
I.         Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný 
speciální stavební úřad ve věcech silnic ve smyslu § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování  a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), projednal žádost ve stavebním řízení 
dle § 111 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto: 
 
 

Stavba „Obec Lupenice – chodník při III/318 10“ 
 

se podle § 115 stavebního zákona povoluje. 
 

    
Údaje o místu stavebního záměru: 

parc.č. obec kat. území druh pozemku podle 
KN 

vlastník 

st. 20/1  Lupenice Lupenice zastavěná plocha a 
nádvoří 

Horák Josef, č.p. 17, 517 41 
Lupenice 

st. 97 Lupenice Lupenice zastavěná plocha a 
nádvoří 

Obec Lupenice, č.p. 62,  
517 41 Lupenice 

63/1 Lupenice Lupenice trvalý travní porost  Kmentová Jana, č.p. 16, 517 
41 Lupenice 

63/16 Lupenice Lupenice trvalý travní porost Horák Vlastimil, č.p. 95, 
517 41 Lupenice 

66/1 Lupenice Lupenice zahrada Kmentová Jana, č.p. 16, 517 
41 Lupenice 

66/3 Lupenice Lupenice zahrada Horák Jiří a Horáková 
Jaroslava, č.p. 71, 517 41 
Lupenice 

70/2 Lupenice Lupenice zahrada Horák Josef, č.p. 17, 517 41 
Lupenice 
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70/4 Lupenice Lupenice zahrada Horák Josef, č.p. 17, 517 41 
Lupenice 

77/2 Lupenice Lupenice zahrada Ing. Dostál Miroslav a Mgr. 
Dostálová Věra, č.p. 27,  
517 41 Lupenice 

79 Lupenice Lupenice zahrada Ing. Dostál Miroslav, č.p. 
27, 517 41 Lupenice 

85/3 Lupenice Lupenice zahrada Ing. Dostál Miroslav a Mgr. 
Dostálová Věra, č.p. 27,  
517 41 Lupenice 

85/4 Lupenice Lupenice zahrada Řehák Petr a Řeháková 
Jitka, č.p. 87, 517 41 
Lupenice 

86 Lupenice Lupenice zahrada Čižinský Josef, č.p. 19,  
517 41 Lupenice 

92/1 Lupenice Lupenice zahrada Ing. Čižinský David, č.p. 
20, 517 41 Lupenice 

92/2 Lupenice Lupenice zahrada Ing. Čižinský David, č.p. 
20, 517 41 Lupenice 

337/9 Lupenice Lupenice ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

MADOS MT s.r.o., č.p. 51 
517 41 Lupenice 

337/11 Lupenice Lupenice zahrada Obec Lupenice, č.p. 62,  
517 41 Lupenice 

453/2 Lupenice Lupenice zahrada Obec Lupenice, č.p. 62,  
517 41 Lupenice 

713/1 Lupenice Lupenice ostatní plocha – 
silnice 

Královehradecký kraj – 
Správa silnic KHK kraje, 
p.o. 

720/1 Lupenice Lupenice ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

Obec Lupenice, č.p. 62,  
517 41 Lupenice 

779/1 Lupenice Lupenice ostatní plocha – 
silnice 

Česká republika - 
Ředitelství silnic a  dálnic 

779/13 Lupenice Lupenice ostatní plocha – 
silnice 

Obec Lupenice, č.p. 62,  
517 41 Lupenice 

804/8 Lupenice Lupenice ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

Obec Lupenice, č.p. 62,  
517 41 Lupenice 

816 Lupenice Lupenice ostatní plocha – jiná 
plocha 

Horák Josef, č.p. 100, 517 
41 Lupenice 

  
 
Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad, 
Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk dne 14.5.2015 č.j.: 577/2015/MÚVA 
 
 
 
Popis stavby: 
Jedná se o realizaci nové plnohodnotné konstrukce chodníku pro pěší z betonové zámkové dlažby a do 
stávajících fixačních betonových prvků procházejících obcí Lupenice při silnici III/31810 ve dvou 
úsecích o délkách 487/36m a 761,49 m 
Trasa navrženého chodníku vychází z daných podmínek místního uspořádání a polohově i výškově 
navazuje na přilehlý úsek komunikace III/31810, respektive na fixační prvek – betonovou silniční 
obrubu, která již ve stávajícím uspořádání tvoří vnitřní hranu chodníku. Chodník je navržen jako volně 
přístupná stavba bez omezení pro účely pohybu pěších na průtahu obcí Lupenice v betonové dlažbě 
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v barvě přírodní šedé a reliéfní dlažby v místě varovných slepeckých pásů v barvě červené 
Chodník je navržen v základní šířce 1,50 – 1,80 m, o jednostranném příčném sklonu 2.0% směrem do 
komunikace III/31810. Podélný sklon je navržen s ohledem na bezbariérový přístup osob s omezeným 
způsobem pohybu a v žádné jeho části nepřesahuje sklon 8.3%. 
Niveleta nově navrženého chodníku je převážně vedena v přímých úsecích s ohledem na okolní terén, 
na stávající vjezdy k jednotlivým objektům a s ohledem na podélný profil pro zajištění bezbariérového 
užívání stavby. Obruby v místech sjezdů budou sníženy na 2cm. 
Odvodnění chodníku ja navrženo pomocí základního příčného sklonu 2,0%. Srážková voda bude 
odvedena pomocí podélného a příčného sklonu směrem do komunikace III/31810 odkud bude svedena 
příčným sklonem komunikace do přilehlého rostlého terénu.     Součástí stavby bude i přeložení 
veřejného osvětlení a přemístění stávajícího dopravního značení. 
 
 
 
II. Stanoví se podmínky pro provedení stavby: 
 
A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů: 
 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval  ID Projekt s.r.o, inženýring a projekce dopravních staveb, Jůnova 1028, 51741 
Kostelec nad Orlicí, hlavní projektant Ing. Pavel Matys, ČKAIT-0601177 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. 

 
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat přepisy 

týkající se bezpečnosti a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
 

3. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2015 
 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. 
 

5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péče ve 
znění pozdějších předpisů, hlavně dle §22 odst.2 cit. zákona a §23 odst.2 cit. zákona. 
 

6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: 
§176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 
přírody a nebo 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. 

 
7. 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 
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vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005. 
 

8. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad MěÚ 
Rychnov nad Kněžnou o povolení částečné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu 
pro částečnou uzavírku, které bude odsouhlaseno příslušným orgánem policie (DI Rychnov 
n.Kn.). 
 

9. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad o stanovení 
přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací o stanovení místní úpravy provozu 
po dokončení stavby. Žádost bude doložena písemným vyjádřením příslušného orgánu policie 
(DI Rychnov n.Kn.). 
 

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

11. 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. 
 

12. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a 
předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných 
předpisů uhrazeny investorem stavby. 
 

13. Při stavebních pracích musí být učiněny 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 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. 
 

14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický  limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku §12 odst.6 části B přílohy č.3 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

15. 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 
staveb.povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení) 
 

16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
 

17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
 
- prohlídka po umístění silničních obrub 
- závěrečná kontrolní prohlídka 

 
18. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při podání žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu na stavbu stavebník 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 staveb.řízení (k nahlédnutí) 
- geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí 
- skutečné zaměření stavby 
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- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy 
- dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby 

oproti ověřené PD) 
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle §156 

staveb.zákona) 
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními 

přepisy: KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., HZS KHK, územní odbor Rychnov n.Kn.) 
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem 

vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části PD ) 
- stavební deník 
- zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem 
- doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné oprávněné 

osobě k jejich využitá nebo odstranění 
- doklad o předložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního 

prostředí  
- doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců 
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení 

podzemních vedení inž. sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o 
provedených kontrolách :  
revizní zpráva VO, předávací protokol Správy silnic a ŘSD, vlastníci inž. sítí dle  odst. B 
stavebního povolení, ... 

- doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o 
oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce 

- 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. 

 
19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen 

uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. 
 

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

21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti staby 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, ochrany proti hluku. 
 

 
 
B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, 

komunikací, toků a ostatních účastníků řízení: 
 

1. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha (CETIN a.s., Praha3 od 
1.6.2015), vyjádření ze dne 27.5.2014 č.j. 604694/14, stanovení podmínek ochrany sítě 
z 19.11.2014 č. POS 742/14 

2. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, souhlas s pracemi v ochranném pásmu č. 12-
920500 ze dne  18.6.2015 , sdělení o existenci energetického zařízení 110kV dvijité 
nadzemní vedení VVN, 35kV nadzemní vedení VN, 35kV stožárová čtyřsloupová 
transf.stanice, 1kV kabelové vedení z 27.5.2014 č. 0100284249, 0100284250, 
0100284252 

3. RWE Dist.služby s.r.o, Plynárenská 499/1, Brno, vyjádření ze dne 16.7.2014, č. 
5000971682 
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4. Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Na Pankráci 546/56, Praha- Nusle, vyjádření ze dne 
14.1.2015 č.j. ŘSD/67/37000/2015/Ma 

5. Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59/23, Hradec Králové, vyjádření ze dne 
8.8.2014, č.j. SUSKHK/7291/14/PO-Ho 

6. Obec Lupenice, Lupenice 62, vlastník veřejného osvětlení, vyjádření z 10.5.2015 
 
 
C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů: 
 

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – silniční správní úřad č.j. OVŽP/32943/14-
363/14/Dost. z 12.11.2014 
-dopravní opatření při provádění stavebních prací bude řešeno zdejším silničním 
správním úřadem v samostatném správním řízení současně s povolením částečné 
uzavírky silnice III/318 10. 
 
 

2. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostření č.j. 
OVŽP/21704/14-679/2014/Zs 
Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací nutno uložit na povolené 
skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2005 Sb. 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
S odpady je třeba nakládat podle jejich skutečných vlastností. Využívání odpadů má 
přednost před jejich odstraňováním. Odpady musí být tříděny dle druhů a kategorií již 
v místě jejich vzniku a musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem do životního prostředí. Odpady mohou být předávány pouze 
osobám oprávněným k jejich převzetí. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je k jejich převzetí oprávněna. 
 
 
 

3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OŠKMT, č.j. OŠKMT – 32940/14-151/2014/Dvo 
z 19.11.2014 
Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto je při její realizaci nutné 
použít související ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.: 

      -     Stavebník (investor) je ve smyslu §22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péčí ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR 
(Letenská 4, 118 01 Praha l-Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např.muzeu) 
svůj záměr a umožni mu provedení záchranného archeologického výzkumu. 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. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se 
stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách arch. výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních 
dní předem stavebník písemně oznámí vybranému arch. pracovišti na území okresu 
Rychnov n. Kn. zahájení zemních a stavebních prací (např.Muzeu a galerie Orlických hor, 
Jiráskova 2, Rychnov n.Kn.). 

         -     Dojde-li k arch. nálezu mimo provádění arch.výzkumů, oznámí toto stavebník 
(investor) ve smyslu §23 odst.2 cit.zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu 
buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.  
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Dovolujeme si upozornit, že nesplnění výše uvedených podmínek, by mohlo vést k sankcím dle 

zákona č. 20/1987 Sb o státní památkové péči, případně dle zákona č. 183/2006 Sb stavební 
řád. 

 
 

4. Česká republika – Ministerstvo obrany, Teplého 1899, Pardubice, č.j. 33629/2015-
6440-OÚZ-PCE z 8.7.2015 
Podmínky: 

            Po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice I/14 v celém profilu, 
její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky- 
Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf 
Bartoš, tel. č. 973251517. 
 
 

5. KŘ Policie KHK , dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 14.7.2014, č.j. 
KRPH-166-171/ČJ-2014-050706 
Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního 
provozu, předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) 
 
 

Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou 
součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu pro 
dopravní stavby. 
 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle §287 odst.1 zákona č. 
500/2004 Sb. správní žád v platném znění a §109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb v platném 
znění: Obec Lupenice, Lupenice 62, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČO 00579114. 
 
 
 

Odůvodnění: 
Stavebník, Obec Lupenice, Lupenice 62, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČO 00579114 podal dne 
8.6.2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby žádost o vydání 
stavebního povolení na stavbu Obec Lupenice – chodník při III/318 10“ na pozemcích 
uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí o povolení stavby. 
 
    Stavební úřad oznámil dne 10.6.2015 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle § 112 odst.2 stavebního zákona upustil 
od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště jsou dobře známy a žádost 
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby  a stanovil, že ve lhůtě do 10-ti dnů od 
doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky  a dotčené orgány státní správy 
svá stanoviska. Do tohoto termínu nebyly podány žádné námitky ani připomínky. Poté jim bylo 
umožněno dle §36 odst.3 správního řádu nahlédnout do podkladů rozhodnutí. 
     Posouzení námitek účastníků řízení: námitky nebyly vzneseny. 
     Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení s k podkladům ve stanovené 
lhůtě nevyjádřili. 
 
Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že 
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účastníkem řízení je stavebník a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům 
a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům  
a stavbám na nich  a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena. 
 
       Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal 
Městský úřad Vamberk dne 14.5.2015, č.j. 577/2015/MÚVA. 
 
Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky: 

1. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha (CETIN a.s., Praha3 od 
1.6.2015), vyjádření ze dne 27.5.2014 č.j. 604694/14, stanovení podmínek ochrany sítě 
z 19.11.2014 č. POS 742/14 

2. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, souhlas s pracemi v ochranném pásmu č. 12-
920500 ze dne  18.6.2015 , sdělení o existenci energetického zařízení z 27.5.2014 č. 
0100284249, 0100284250, 0100284252 

3. RWE Dist.služby s.r.o, Plynárenská 499/1, Brno, vyjádření ze dne 16.7.2014, č. 
5000971682 

4. Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Na Pankráci 546/56, Praha- Nusle, vyjádření ze dne 
14.1.2015 č.j. ŘSD/67/37000/2015/Ma 

5. Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59/23, Hradec Králové, vyjádření ze dne 
8.8.2014, č.j. SUSKHK/7291/14/PO-Ho 

6. Obec Lupenice, Lupenice 62, vlastník veřejného osvětlení, vyjádření z 10.5.2015 
7. KŘ Policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou č.j. KRPH-166-171/ČJ-2014-050706 
8. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, sdělení z 27.5.2014 č. 0200208275, 

276, 278 
9. ČEPS a.s., Elektrárenská 774, Praha 10, vyjádření č. 96398 z 27.5.2014 
10. NET4GAS s.r.o, Na Hřebenech II 1718, Praha 4, vyjádření č. 3878/14/OVP/N, 

984/14/BRA/N 
11. České radiokomunikace a.s., Praha 6, vyjádření č. UPTS/OS/103230/2014 z 4.7.2014 

 
Smlouvy: 
1. Obec Lupenice – Správa silnic KHK p.o Hradec Králové č. 9/50/14/0154/Ho/N smlouva 

o výpůjčce z 20.10.2014 
2. Obec Lupenice – Josef Horák, Lupenice 17, smlouva o právu provést stavbu z 12.11.2014 
3. Obec Lupenice – Josef Horák, Lupenice 100, smlouva o právu provést stavbu 

z 12.11.2014 
4. Obec Lupenice – Petr a Jitka Řehákovi, Lupenice 87, smlouva o právu provést stavbu 

z 20.8.2014 
5. Obec Lupenice – Josef Čižinský, Lupenice 19, smlouva o právu provést stavbu 

z 20.8.2014 
6. Obec Lupenice – Ing. David Čižinský, Lupenice 20, smlouva o právu provést stavbu 

z 12.11.2014 
7. Obec Lupenice – Miroslav a Věra Dostálovi, Lupenice 27, smlouva o právu provést 

stavbu z 20.8.2014 
8. Obec Lupenice – Jiří a Jaroslava Horákovi , Lupenice 71, smlouva o právu provést stavbu 

z 20.8.2014 
9. Obec Lupenice – Jana Kmentová, Lupenice 16, smlouva o právu provést stavbu 

z 20.8.2014 
10. Obec Lupenice – Vlastimil Horák, Lupenice 95, smlouva o právu provést stavbu 

z 20.8.2014 
11. Obec Lupenice – Mados MT s.r.o Lupenice 51, smlouva o právu provést stavbu  
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z 13.11.2014 
12. Obec Lupenice – Jiří a Jaroslava Horákovi, Lupenice 71, smlouva o právu provést stavbu 

z 20.8.2014 
13. Obec Lupenice – ŘSD ČR, s.p.o., Na Pankráci 546, Praha 4, smlouva o právu provést 

stavbu z 27.5.2015 
 

 
Požadavky správců (vlastníků sítí technické vybavení, dopravní infrastruktury a ostatních 

účastníků řízení jsou zapracovány v projektové dokumentaci případně v podmínkách 
stavebního povolení. 

Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě. 
 

  Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že 
účastníkem řízení je stavebník a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům 
a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům  
a stavbám na nich  a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena. 

 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby): 
Obec Lupenice, IČ 27470491, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 

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

li stavebníkem): 
ČR- příslušnost hospodařit s majetkem státu - Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s.p.o., Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle 
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové – hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje – Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové 
MADOS MT s.r.o., č.p. 51, 517 41 Lupenice 
Horák Josef, nar. 9.7.1949, č.p. 17, 517 41 Lupenice 
Kmentová Jana, nar. 20.7.1976, č.p. 16, 517 41 Lupenice 
Horák Vlastimil, nar. 30.10.1954, č.p. 95, 517 41 Lupenice 
Horák Jiří, nar. 20.6.1969, č.p. 71, 517 41 Lupenice 
Horáková Jaroslava, nar. 1.9.1975, č.p. 71, 517 41 Lupenice 
Ing. Dostál Miroslav, nar. 13.5.1950, č.p. 27, 517 41 Lupenice 
Mgr. Dostálová Věra, nar. 21.8.1953, č.p. 27, 517 41 Lupenice 
Řehák Petr, nar. 24.3.1943, č.p. 87, 517 41 Lupenice 
Řeháková Jitka, nar. 15.10.1945, č.p. 87, 517 41 Lupenice 
Čižinský Josef, nar. 3.2.1976, č.p. 19, 517 41 Lupenice 
Čižinský David, nar. 7.10.1979, č.p. 20, 517 41 Lupenice 
Horák Josef, nar. 25.7.1978, č.p. 100, 517 41 Lupenice 

- 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): 
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno 

- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 

něm – identifikován parc. číslem pozemku) 

k.ú. Lupenice: 
-18/1; -20/2; -20/3; -27/1; -29; -49; -58/1; -58/2; -86; 63/15; 63/19; 63/20; 64/1; 64/2; 87/3; 87/4; 90/3; 
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90/4; 94; 96/1; 96/2; 96/5; 148/1; 424/1; 428/1; 432; 448; 450/2; 450/3; 453/1; 456/1; 493; 716/7; 723/1; 
723/7; 736/1; 773/2; 779/14; 779/23; 806 

 
 

     V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební 
povolení z hledisek uvedených v § 110 odst. 1 a 2 a §111 stavebního zákona. Zjistil, že 
projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a že 
uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena 
nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
    Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení 
stavby a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 
    Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. 
 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 
 

P o u č e n í :    
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém 
se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor  s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu 
Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 řízení. Případné odvolání dle § 
85 odst.1 správního řádu má odkladný účinek. 
 
 
 
                                                                                          Nováková Lidmila v.r. 
                                                                                          Odb.referentka OVŽP 
                                                                                      MěÚ Rychnov nad Kněžnou 
Otisk úředního razítka 

 
 
 
Správní poplatek byl stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 10 000,- Kč a zaplacen na účet Města Rychnov n.Kn. 15.6.2015 
 

 
Stavební povolení č. 145/2015 na stavbu „Obec Lupenice – chodník při III/318 10“ musí být 
vyvěšeno na úřední desce úřadu obce i elektronickou formou pod dobu 15- dnů. 
 
 
 
........................................................                         ................................................................... 
datum vyvěšení                                                         datum sejmutí 
 
razítko a podpis oprávněné osoby: 
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Doručí se: 
 
Účastníci řízení: 
Obec Lupenice, IČ 27470491, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
CETIN a.s., Olšanská 2618/6, Praha 3 - Žižkov 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno 
 
veřejnou vyhláškou vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem: 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle 
Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 
MADOS MT s.r.o., č.p. 51, 517 41 Lupenice 
Horák Josef, nar. 9.7.1949, č.p. 17, 517 41 Lupenice 
Kmentová Jana, nar. 20.7.1976, č.p. 16, 517 41 Lupenice 
Horák Vlastimil, nar. 30.10.1954, č.p. 95, 517 41 Lupenice 
Horák Jiří, nar. 20.6.1969, č.p. 71, 517 41 Lupenice 
Horáková Jaroslava, nar. 1.9.1975, č.p. 71, 517 41 Lupenice 
Ing. Dostál Miroslav, nar. 13.5.1950, č.p. 27, 517 41 Lupenice 
Mgr. Dostálová Věra, nar. 21.8.1953, č.p. 27, 517 41 Lupenice 
Řehák Petr, nar. 24.3.1943, č.p. 87, 517 41 Lupenice 
Řeháková Jitka, nar. 15.10.1945, č.p. 87, 517 41 Lupenice 
Čižinský Josef, nar. 3.2.1976, č.p. 19, 517 41 Lupenice 
Čižinský David, nar. 7.10.1979, č.p. 20, 517 41 Lupenice 
Horák Josef, nar. 25.7.1978, č.p. 100, 517 41 Lupenice 
veřejnou vyhláškou vlastníkům sousedních pozemků: 
k.ú. Lupenice: 
-18/1; -20/2; -20/3; -27/1; -29; -49; -58/1; -58/2; -86; 63/15; 63/19; 63/20; 64/1; 64/2; 87/3; 87/4; 90/3; 
90/4; 94; 96/1; 96/2; 96/5; 148/1; 424/1; 428/1; 432; 448; 450/2; 450/3; 453/1; 456/1; 493; 716/7; 723/1; 
723/7; 736/1; 773/2; 779/14; 779/23; 806  
 
 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení Životní 
     prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 
     136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Krajské Ředitelství policie Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní 
     Inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
ČR – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy 

majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
 
 
Úřední deska: 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Obecní úřad Lupenice, Lupenice 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí   
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