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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VÝROKOVÁ ČÁST
Odbor výstavby Městského úřadu ve Smiřicích, jako stavební úřad příslušný v souladu s ustanovením § 13,
odst. 1, písm. d) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), posoudil v územním řízení v souladu
s ustanovením § 84 až § 90 stavebního zákonu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou podala
dne 08.12.2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7,
Nové Město, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje IXPROJEKTA s.r.o., IČO: 03977471, Bidláky 837/20,
639 00 Brno – Štýřice (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 a § 92 stavebního zákonu a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky
č. 63/2013 Sb.

rozhodnutí o umístění stavby
„Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl. n. – Jaroměř“
v kat. územích Plácky (město Hradec Králové), Pražské Předměstí (město Hradec Králové), Plotiště
nad Labem (město Hradec Králové), Předměřice nad Labem (obec Předměřice nad Labem), Smiřice
(město Smiřice), Holohlavy (obec Holohlavy), Černožice nad Labem (obec Černožice), Semonice
(město Jaroměř), Jezbiny (město Jaroměř), Jaroměř (město Jaroměř)
stavbou dotčené pozemky
kat. území Plácky – st. č. 733/3 (součástí budova s čp. 259 – stavba pro dopravu), p. č. 1693 (ostatní plocha
– manipulační plocha), st. č. 733/5 (součástí budova bez čp. – stavba pro dopravu), st. č. 733/6 (součástí
budova bez čp. – stavba pro dopravu), p. č. 764/5 (ostatní plocha – jiná plocha), p. č. 851/2 (ostatní
plocha – dráha), p. č. 1687/2 (ostatní plocha – dráha), p. č. 1523/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace),
p. č. 1731 (ostatní plocha – zeleň), p. č. 1571/12 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo
upravené), p. č. 1571/3 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo
upravené),
p. č. 1703 (ostatní plocha – manipulační plocha)
kat. území Pražské Předměstí – p. č. 2031/1 (ostatní plocha – dráha), p. č. 2031/2 (ostatní plocha – dráha)
kat. území Plotiště nad Labem – p. č. 1574/2 (ostatní plocha – dráha), p. č. 1574/6 (ostatní plocha – dráha),
p. č. 1789 (ostatní plocha – jiná plocha)
kat. území Předměřice nad Labem – p. č. 900/7 (ostatní plocha – dráha), st. č. 713 (součástí budova
bez čp. – stavba pro dopravu), st. č. 505 (součástí budova bez čp. – stavba pro dopravu), st. č. 169
(součástí budova s čp. 130 – stavba pro dopravu)
kat. území Smiřice – st. č. 195 (součástí budova s čp. 166 – objekt k bydlení), st. č. 217 (součástí budova
bez čp. – stavba pro výrobu a skladování), st. č. 1068 (součástí budova bez čp. – jiná stavba), p. č. 746/4
(ostatní plocha – dráha), p. č. 746/1 (ostatní plocha – dráha)
kat. území Holohlavy – p. č. 503/1 (ostatní plocha – dráha)
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kat. území Černožice nad Labem – p. č. 749/1 (ostatní plocha – dráha), p. č. 729/3 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), st. č. 185 (součástí budova bez čp. – stavba pro dopravu), st. č. 68 (zastavěná plocha
a nádvoří – společný dvůr), p. č. 772/15 (ostatní plocha – silnice)
kat. území Semonice – p. č. 805/1 (ostatní plocha – silnice), p. č. 772/1 (ostatní plocha – dráha), p. č. 805/13
(ostatní plocha – silnice)
kat. území Jezbiny – p. č. 3787/3 (ostatní plocha – dráha), p. č. 1181/7 (ostatní plocha – dráha), p. č. 1181/5
(ostatní plocha – jiná plocha), p. č. 1181/4 (ostatní plocha – jiná plocha), p. č. 1181/1 (ostatní plocha – jiná
plocha), p. č. 1257/5 (ostatní plocha – dráha), p. č. 1263 (trvalý travní porost)
kat. území Jaroměř – p. č. 4341/1 (ostatní plocha – dráha), p. č. 4341/33 (ostatní plocha – dráha),
p. č. 4341/34 (ostatní plocha – jiná plocha), p. č. 4341/20 (součástí budova s čp. 595 – stavba pro dopravu)
Druh a účel umisťované stavby
Technická infrastruktura, podzemní liniová stavba – pokládka dálkového optického kabelu (dále jen „DOK“)
pro potřeby železniční dopravy v úseku Hradec Králové – Jaroměř. Účelem stavby je výstavba nové optické
a metalické kabelizace podél železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř, konkrétně
v úseku Hradec Králové, hl. n. – Jaroměř. Nová kabelizace bude využívána pro komunikaci a přenosy dat
spojených s dopravou a jejím samotným zabezpečením na železnici.
Parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje
kat. území Plácky: st. č. – 733/3, 733/5, 733/6, 733/4 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. – 1693, 764/5, 851/2,
1687/2, 1523/3, 1731, 1703 ostatní plocha, p. č. – 1571/12, p. č. 1571/3 vodní plocha; kat. území Pražské
Předměstí: p. č. – 2031/1, 2031/2 ostatní plocha; kat. území Plotiště nad Labem: p. č. 1574/2, 1574/6, 1789
ostatní plocha; kat. území Předměřice nad Labem: p. č. – 900/7 ostatní plocha, st. č. – 713, 505, 169
zastavěná plocha a nádvoří; kat. území Smiřice: st. č. – 195, 217, 1068 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. –
746/4, 746/1 ostatní plocha; kat. území Holohlavy: p. č. – 503/1 ostatní plocha; kat. území Černožice
nad Labem: p. č. – 749/1, 729/3, 772/15 ostatní plocha, st. č. – 185, 68 zastavěná plocha a nádvoří;
kat. území Semonice: p. č. – 805/1, 772/1, 805/13 ostatní plocha; kat. území Jezbiny: p. č. – 3787/3, 1181/7,
1181/5, 1181/4, 1181/1, 1257/5 ostatní plocha, p. č. 1263 trvalý travní porost; kat. území Jaroměř: p. č. –
4341/1, 4341/33, 4341/34, 4341/20 ostatní plocha
Umístění stavby na pozemku
Výstavba dálkového optického kabelu je situována podél železniční trati v ochranném pásmu dráhy.
V intravilánu obcí zasahuje do prostor, které slouží železniční dopravě, resp. do ochranného pásma dráhy.
Výstavbou DOK vznikne zařízení, které bude uloženo v zemi, výstavba DOK nemá nadzemní části
s výjimkou uložení na mostních konstrukcích železničních mostů. Výstavba DOK nezasahuje do žádných
stávajících staveb s výjimkou samotného ukončení HDPE trubek, resp. DOK ve stávajících drážních
objektech a nutných přechodů a křížení komunikací, tratí, inženýrských sítí a liniových objektů. Trasa je
situovaná v pozemcích dráhy, drážních organizací (SŽDC, s.o. nebo ČD, a.s.) nebo v cizích pozemcích,
které přiléhají k tělesu dráhy a jsou v jejím ochranném pásmu. Nová zemní kabelová trasa je v rámci
předmětné stavby řešena pouze v úseku Hradec Králové, budova oblastního ředitelství (dále jen „OŘ“)
Hradec Králové – železniční stanice Předměřice nad Labem a v úseku železniční stanice Smiřice –
železniční stanice Jaroměř. Trasa DOK vychází od stávající budovy čp. 259 umístěné na pozemku
st. č. 733/3 v kat. území Plácky směrem k železniční trati. Podél železniční trati, převážně po pravé straně
koleje trasa vede až do stávající sdělovací místnosti technologické budovy, která je umístěna v železniční
stanici Předměřice nad Labem na pozemku st. č. 505 v kat. území Předměřice nad Labem. Další vyvedení
DOK bude v železniční stanici Smiřice od stávající budovy umístěné na pozemku st. č. 217 v kat. území
Smiřice, ze železniční stanice Smiřice bude veden převážně po pravé straně koleje až do prostor železniční
stanice Jaroměř, kde bude ukončen ve stávající budově čp. 595 umístěné na pozemku st. č. 4341/20
v kat. území Jaroměř.
(V úseku železniční stanice Předměřice nad Labem – železniční stanice Smiřice bude nový DOK zafouknut
do stávajících HDPE trubek, které byly položeny v rámci předcházející stavby „Revitalizace trati Hradec
Králové – Jaroměř – Trutnov“, tj. v tomto úseku nejsou nárokovány v rámci projednávané stavby žádné
zemní práce a není nutné v tomto úseku stavbu územně umísťovat.)
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Určení prostorového řešení stavby
Zemní kabelová trasa DOK v celkové délce cca 10,60 km, z toho v úseku Hradec Králové – železniční
stanice Předměřice nad Labem (dotčená kat. území Plácky, Pražské Předměstí, Plotiště nad Labem,
Předměřice nad Labem) v délce celkem cca 3,70 km a v úseku železniční stanice Smiřice – železniční
stanice Jaroměř (dotčená kat. území Smiřice, Holohlavy, Černožice nad Labem, Semonice, Jezbiny,
Jaroměř) v délce celkem cca 6,90 km. Šírka kabelové kynety cca 350 - 500 mm. Nově navrhovaná kabelová
trasa s 2 ks trubek HDPE 40/33, resp. DOK nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na trvalou
úpravu okolí. Práce jsou orientovány na výkop a zához kabelové rýhy, pokládku trubek HDPE o průměru
40 mm do kterých bude následně DOK zafouknut, zemní práce budou prováděny ručně. Do nové zemní
kabelové trasy bude současně s HDPE trubkami uložen nový metalický vyhledávací kabel 15XN0,8, který
bude mimo jiné sloužit pro následné snadné vyhledání optického kabelu, tento kabel bude v celé trase
propojený a bude zaústěný do všech míst, kde budou ukončeny trubky, včetně výpichů. Barvy trubek HDPE
40/33: hlavní HDPE pro DOK – modrá, rezervní HDPE – černá, v případě souběhu trasy ze dvou směrů při
zaústění bude jeden směr odlišen pruhem, v případě přípolože trubek pro metalický optický kabel (dále jen
„MOK“) v železniční stanici budou trubky pro MOK odlišeny dvěma a více pruhy. Trubky budou kladeny
do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2 m tak, aby bylo možné dodatečně zafouknout optický
kabel. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů nebo chrániček. Nad trubkami bude položena
výstražná fólie modré barvy. Na trase DOK budou umístěny dva typy kabelových komor: kabelové komory
vodotěsné, které jsou určeny pro uložení spojek na optickém kabelu a kabelové komory pro zemní rezervy –
komory bez dna. Kabelové komory pro spojky na optických kabelech budou uloženy v místech výpichů
v místech spojení alokačních délek DOK. Kabelové komory pro rezervy na DOK budou ponechány u mostů,
propustků, jiných umělých staveb, dále u železničních zastávek a v jiných místech s předpokladem budoucí
manipulace s kabelem. V případě větší koncentrace těchto stavebních objektů bude rezerva ponechána
pouze v jednom místě v jejich blízkosti. Součástí kabelové komory bude vždy vyhledávací prvek – RFID
marker. Kapacita DOK bude v celém úseku od budovy OŘ Hradec Králové po železniční stanici Jaroměř 72
SM vláken, dělení po 6 vláknech v trubičce. V železniční stanici Smiřice v úseku sdělovací místnosti
a stavědlovou ústřednou bude položen nový MOK s dimenzí 48 vláken SM. Mezi sdělovací místností
a dopravní kanceláří ve VB a starou sdělovací místností v budově skladu, se položí propojovací HDPE
trubky. Kabel DOK bude ukončován ve sdělovací místnosti na optických rozvaděčích (ODF) v 19“ skříních.
Vlákna budou ukončena na konektorech E2000/APC. V místě ukončení bude na kabelu ponechána rezerva
obvykle na nástěnném kříži s krytem průměru 70 cm. U železničních zastávek se ponechá rezerva 60 m
pro budoucí výpich, pro ukončení DOK a v železniční stanici minimálně 40 m, u výpichu z hlavní trasy 30 +
30 m a kabel výpichu bude mít rezervu oboustranně 15 m. V železniční stanici bude kabel ukončován na OR
celým profilem nebo částí profilu, průběžná vlákna se v ODF propojí. Celým profilem bude kabel ukončen
v OŘ Hradec Králové a v železniční stanici Jaroměř.
Vlákna 1-72 budou ukončována následovně:
DOK 48 vláken (nový):
 vlákna č. 1-12 a 37-42: využita pro potřeby zabezpečovacího zařízení, vlákna jsou vedena bez přerušení
do stavědlové ústředny (ve sdělovacím ODF jsou provařena)
 vlákna č. 13-24 a 43-48: využita pro potřeby sdělovacího zařízení, vlákna jsou ukončena na ODF
ve sdělovacích skříních v dané lokalitě
 vlákna č. 25-36: provařena v průběžných železničních stanicích (tzv. dlouhá vlákna), vlákna jsou
provařena v ODF ve sdělovacích místnostech, ukončena jsou pouze ve vybraných železničních
stanicích
 vlákna č. 37-72 – 36 vláken, průběžná vlákna, budou stejně jako 4. skupina vláken ukončena v OŘ
Hradec Králové a v železniční stanici Jaroměř.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Území dotčené vlivy stavby je zejména území, na které zasahují ochranná a bezpečnostní pásma
záměru. Vliv na sousední pozemky může rovněž nastat v míře, která vyžaduje opatření
formou stanovení podmínek v územním rozhodnutí, aniž jsou naplněny podmínky pro vytvoření
ochranného nebo bezpečnostního pásma. Do území není umísťována stavba, pro kterou by bylo nutné
vyhlásit ochranné pásmo, neboť toto ochranné pásmo pro uvedený záměr vzniká na základě právního
předpisu. Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby, stavbou budou dotčeny pouze
pozemky, na kterých je stavba umístěna.
- Území pro výstavbu je v kat. územích Plácky, Pražské Předměstí, Plotiště nad Labem, Předměřice
nad Labem, Smiřice, Holohlavy, Černožice nad Labem, Semonice, Jezbiny, Jaroměř.
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Záměr stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena v rozsahu ověřené projektové dokumentace pro územní řízení,
zpracovaná společností IXPROJEKTA s.r.o., IČO: 03977471, Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice,
autorizoval Ing. Roman Skoták, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT –
1005293, která obsahuje mimo jiné výkresy současného stavu území na podkladě katastrální mapy
se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů
na okolí:
- „situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 1“ část dokum.: C.4.1 příloha 01, v M 1:1000
- „situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 2“ část dokum.: C.4.2 příloha 02, v M 1:1000
- „situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 3“ část dokum.: C.4.3 příloha 03, v M 1:1000
- „situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 8“ část dokum.: C.4.8 příloha 08, v M 1:1000
- „situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 9“ část dokum.: C.4.9 příloha 09, v M 1:1000
- „situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 10“ část dokum.: C.4.10 příloha 10, v M 1:1000
- „situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 11“ část dokum.: C.4.11 příloha 11, v M 1:1000
- „situace stavby v katastrální mapě 1:1000, list 12“ část dokum.: C.4.12 příloha 12, v M 1:1000
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e)
bod č. 4. stavebního zákonu.
3. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení tras stávající technické infrastruktury v místě
jejich střetu se stavbou. Musí být dodržena norma pro uložení sítí ČSN 73 6005 – Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení, a to s ohledem na stávající sítě i nově prováděné sítě technického
vybavení, především dodržet předepsané nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle přílohy B této
normy. Veškeré stávající sítě technické infrastruktury v prostoru staveniště budou po dobu stavby
polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy
podmínky jejich ochranných pásem. Veškerá stávající zařízení budou zabezpečena tak, aby nedošlo
k jejich případnému poškození. Vyjádření vydaná s omezením (ČD-Telematika a.s., GridServices, s.r.o.,
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ČEZ Distribuce a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Vodovody
a kanalizace Hradec Králové, a. s., Královéhradecká provozní, a.s., České radiokomunikace, a.s.,
NET4GAS, s.r.o., UPC Česká republika, s. r. o., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech
Republic a.s., Dial Telecom, a.s., Magnalink, a.s., Air Telecom s.r.o. /nyní Nordic Telecom s.r.o./,
Technické služby Hradec Králové, ČEPS, a.s., CITELUM, a.s.) budou před zahájením zemních prací
obnovena.
4. Při realizaci stavby, která nepodléhá dalšímu povolení stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu,
budou dodržena tato stanoviska, vyjádření:
- ČD-Telematika a.s., stanovisko ze dne 14.11.2016
- GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001421236 ze dne 03.01.2017
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko čj. PVZ/16/35346/Vn/0 ze dne 10.11.2016
- České radiokomunikace, a.s., vyjádření zn. UPTS/OS/157163/2016 ze dne 26.10.2016
- Technické služby Hradec Králové, vyjádření zn. TSHK/1753/E/16 ze dne 08.11.2016
- Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, vyjádření ze dne 13.02.2017
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření čj. E28861/16 ze dne 13.10.2016
- Královéhradecká provozní, a.s., vyjádření zn. 1679/TD-16 ze dne 19.10.2016
- ČEZ Distribuce a. s., sdělení zn. 0100645430 ze dne 18.10.2016, vyjádření a souhlas zn. 12-920500
ze dne 20.12.2016
- ČEZ ICT Services, a. s., sdělení zn. 0200512587 ze dne 18.10.2016, vyjádření zn. 016-9-PR12
ze dne 14.12.2016
- ČEPS, a.s., vyjádření zn. 1232/16/KOC/Ro/3 ze dne 25.10.2016, souhlas zn. 1490/16/KOC/Ro/3
ze dne 14.12.2016
- CITELUM, a.s., vyjádření č. 092/16/JR/DU ze dne 21.11.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření čj. 731754/16 ze dne 17.10.2016
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., vyjádření čj. VAKHK/VHR/VJ/16/0324 ze dne
04.01.2017
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, vyjádření
zn. SPU 616694/2016/Ly ze dne 30.11.2016
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC, s.o.“), správa osobních nádraží
Hradec Králové zn. 10013/2016-SŽDC-SON-RSON HKR ze dne 14.11.2016:
o Zahájení a ukončení stavby požadujeme oznámit minimálně 7 dní předem vedoucímu
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infrastruktury pro Hradec Králové.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti a zařízení v naší správě, bezpečnost
a plynulost železničního provozu. Nesmí být ohrožena bezpečnost cestující veřejnosti.
o Veškeré výkopy budou řádně zajištěny a zabezpečeny i v nočních hodinách.
o Předání a převzetí staveniště bude provedeno písemně za účasti správce infrastruktury,
se kterým bude projednán postup a odsouhlasení prací.
o Akcí zasažené prostory budou po skončení akce uklizeny a uvedeny do původního stavu.
o Po dokončení akce požádá zhotovitel zástupce místní správy o kontrolu splnění výše
uvedených podmínek.
o Za veškeré škody na objektech a zařízení v naší správě způsobené realizací stavby
odpovídá a hradí je investor stavby.
o Požadujeme předat k archivaci na SŽDC, s.o., správa osobních nádraží Hradec Králové
1 x situaci skutečného provedení stavby.
o Případné změny je potřeba s námi pojednat.
o Všechna rozhodnutí stavebního úřadu, týkající se této stavby předávat SŽDC, s.o.,
správa osobních nádraží Hradec Králové.
SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové zn. 21854/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne
29.11.2016:
1) Uložení kabelů požadujeme provést v souladu s předpisem SŽDC S4. Pokud dojde k narušení
geometrické polohy koleje, případně k znečištění kolejového lože vlivem stavby, bude toto
odstraněno na náklady investora a uvedeno do původního stavu.
2) Požadujeme provést místní šetření na mostních objektech v úseku Hradec Králové –
Předměřice nad Labem a Smiřice – Jaroměř za účelem upřesnění přechodu kabelových tras
přes objekty ve správě SMT.
3) Stavbu je nutné koordinovat se souběžnými stavbami, jak bylo popsáno v ZD.
České Dráhy, a.s. (dále jen ČD, a.s.“), regionální správa majetku Hradec Králové, dílčí stanovisko
čj. 1515/2016 ze dne 13.12.2016:
1) Do vydání správního rozhodnutí musí být uzavřena smlouva o právu provedení stavby
na pozemcích ČD, a.s. (podmínka splněna)
2) Zahájení a ukončení stavby na pozemcích v majetku ČD, a.s. požadujeme písemně oznámit
min. 2 týdny předem na místní správu Liberec.
3) V zájmovém prostoru se vyskytují inženýrské sítě. Před zahájením zemních prací kontaktujte
s předstihem zástupce místní správy za účelem přesného vytýčení tras IS, případně stanovení
způsobu jejich ochrany.
4) Zasažené pozemky a objekty ČD, a.s. budou po skončení akce uvedeny do původního stavu
a uklizeny – převzetí zástupcem místní správy.
5) O předání a převzetí majetku ČD, a.s. budou vyhotoveny písemné protokoly.
6) Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti a zařízení v majetku ČD, a.s. Za případné
škody na majetku ČD, a.s. odpovídá a hradí je investor stavby.
7) Likvidaci případných odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně
jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou
likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma – zhotovitel dané stavby.
8) Bude-li akce na pozemku ČD, a.s. trvat déle než 1 měsíc, požadujeme uzavřít nájemní smlouvu
s ČD, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, majetkové oddělení.
9) Na pozemcích ČD, a.s. zasažených trasou vedení DOK musí být zřízeno věcné břemeno,
požadujeme uzavření smlouvy s ČD, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, technické
oddělení.
10) Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem úprav
majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o. V případě nesouladu rozsahu stavby
s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o. musí být
postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016.
11) Pro posouzení projektové dokumentace stavby SŽDC, s.o. na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s.
musí majetkoprávní část předložené projektové dokumentace obsahovat záborový elaborát
s vyznačením rozdělení hranic (ploch) dle ÚMVŽST, trvalých a dočasných záborů a nových
kabelových tras včetně jejich ochranných pásem. Požadovaný výkres bude v digitální
editovatelné podobě (tj. v některém z uvedených formátů – DGN, DWG a DXF) a také
ve formátu PDF.
12) Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat.
13) Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte vždy číslo jednací tohoto vyjádření.
Obec Holohlavy, vyjádření zn. 256/2016 ze dne 17.10.2016:
o V prostoru stavby jsou vedeny kabely veřejného osvětlení a místního rozhlasu, které jsou
v majetku obce. Kabely nesmí být stavbou dotčeny a musí zůstat funkční.
-5o
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5. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského
úřadu Jaroměř, odboru životního prostředí, ze dne 15.11.2016 čj. PDMUJA32644/2016 spis: OŽP-62642-2/2016-Dav, Kot, Re, Ryd, JS:
Z hlediska státní památkové péče:
- Vzhledem k tomu, že parcely dotčené navrženou stavbou DOK se nacházejí na území
s archeologickými nálezy, je nutno žadatele upozornit na povinnosti, které přímo stanoví § 22
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
o Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již
od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci (§ 21 odst. 2 zákona o státní památkové péči; viz informace
na http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pamatkova_ochrana.html) provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.
o Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen strpět provedení archeologického výzkumu
na jeho nemovitosti.
- Jakákoliv jiná alternativa řešení DOK zejména v areálu železniční stanice Jaroměř musí být předem
projednána se zdejším orgánem státní správy.
6. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky rozhodnutí Městského úřadu Jaroměř, odboru
dopravy a silničního hospodářství, ze dne 20.12.2016 čj. PDMUJA38659/2016-Re spis. zn. ODSH7213/2016-Re, s nabytím právní moci dne 07.01.2017.
7. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky koordinovaného stanoviska Magistrátu Města Hradec
Králové, odboru životního prostředí, ze dne 14.11.2016 zn. SZ MMHK/181753/2016/ŽP2/Dur
MMHK/184824/2016:
Vodní hospodářství (Nech)
- Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod.
- Optické vedení v korytě bude umístěno min. 1 m pod niveletou koryta.
Ochrana přírody a krajiny (Mark)
- V části úseků polohy trasy DOK dojde k přiblížení výkopů ke stávající zeleni, to ohrožuje dřeviny
v průběhu stavebních prací poškozením kořenového systému nebo nadzemní části. Z tohoto důvodu
bude nutné zajistit, aby byla dodržena platná ČSN 839061 – Ochrana dřevin a porostů před
poškozením při provádění stavebních prací. Nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2.5 m
od paty kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením.
V zájmu bezpečnosti je třeba se jakéhokoli negativního ovlivnění stromů i křovin vyvarovat. V době
provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávající dřeviny, které rostou
v blízkosti trasy a zůstanou zachovány. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně,
s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému, rovněž nebude neodborně
upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin (v ochranném pásmu
v okapové linii koruny nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou měněny vláhové
poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd.). Kmen stromů bude obedněn, aby nedošlo k jeho
poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situaci na místě nutno operativně řešit.
Ochrana ZPF (Červ, Dur)
- Stavebník zajistí, aby nedošlo k jakémukoliv poškození zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“) na parcelách, které jsou součástí ZPF, a rovněž zajistí, aby po skončení realizace záměru
byla skutečnost (v tomto případě ZPF) uvedena do původního stavu. Stavebník bude postupovat dle
§ 8 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ZPF“). V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ZPF budou kulturní vrstvy
půdního fondu skryty zvlášť, uloženy a zabezpečen, a opět ve správném pořadí umístěny
do půdního profilu, nebo budou využity na pozemku, ze kterého byla sejmuta za účelem ozelenění
parcely a zúrodnění kulturních vrstev na dotčené parcele. Dojde k co nejmenším ztrátám ZPF
a bude vždy zohledněno ustanovení § 3 a ustanovení § 4 zákona o ZPF. Stavba bude ukončena
nejpozději do jednoho roku od zahájení prací dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona o ZPF.
Odpadové hospodářství (Huk)
- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které při stavební činnosti
(terénních úpravách) vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Před předáním odpadů
oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o využití, nebo předání
odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.
Odbor památkové péče
- Stavebník (investor) je ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha nebo Archeologickému ústavu Akademie věd
ČR, v.v.i. Brno případně i oprávněné archeologické organizaci svůj záměr a umožnit mu provedení
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záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace
uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10
pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti
zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění
archeologických výzkumů, musí být v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona o státní
památkové péči učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději
druhého dne po archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním
obvodu k archeologickému nálezu došlo.
Odbor dopravy
- V případě omezení silničního provozu na přilehlých komunikacích, zažádat Magistrát města Hradec
Králové, odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle
§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci stavby budou respektovány podmínky rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, odboru
dopravy, ze dne 21.12.2016 zn. SZ MMHK/215892/2016 OD1/Rou MMHK/234681/2016.
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení stanovená pro uvedený druh stavby vyhláškou
č. 268/2009 Sb. upravující technické požadavky na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., zejména
ve vztahu k ČSN a jiným platným předpisům vztahujícím se k druhu prováděných prací.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích.
Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena zejména mechanická pevnost
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Předmětnou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Po ukončení předmětné
stavby podá stavebník příslušnému stavebnímu úřadu ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního
zákonu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož
obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění
vyhlášky č. 63/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B) přílohy č. 12 této vyhlášky.

Účastníci územního řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se územní
rozhodnutí vztahuje:
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IDDS: uccchjm

ODŮVODNĚNÍ
Dne 08.12.2016 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby,
uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Předmětná stavba (záměr) se nachází ve správním obvodu tří stavebních úřadů – Smiřice (Městský úřad
Smiřice, odbor výstavby), Hradec Králové (Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta)
a Jaroměř (Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby). Krajský úřad Královéhradeckého kraj, odbor územního
plánování a stavebního řádu stanovil sdělením ze dne 25.10.2016 pod čj. KUKHK-33299/UP/2016/OS
v souladu s § 7 odst. 1 písm. e) stavebního zákonu, že územní řízení ve věci umístění předmětné stavby
provede a rozhodnutí vydá Městský úřad Smiřice, odbor výstavby.
Městský úřad Smiřice, odbor výstavby je příslušným stavebním úřadem pro vydání tohoto rozhodnutí,
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákonu – obecným stavebním úřadem
je pověřený obecní úřad. Městský úřad Smiřice, odbor výstavby (dále jen „stavební úřad“), v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákonu oznámil zahájení územního řízení opatřením
čj. 1575/Výst/17/HA ze dne 03.04.2017 všem známým účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům.
Jelikož byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru,
stavební úřad upustil v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákonu od ústního jednání.
Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního
zákonu uvedl, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení, popřípadě důkazy musí
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být uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení. Dále v souladu
s ustanovením § 89 odst. 5 stavebního zákonu stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení poučil
účastníky územního řízení o uplatňování námitek účastníků územního řízení ve smyslu § 89 odst. 1 až
odst. 4 stavebního zákonu. Zároveň stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dále
stanovil účastníkům územního řízení před vydáním rozhodnutí ve věci 5 denní lhůtu k možnosti se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, že se nejedná o další lhůtu pro podání námitek, ale pouze
o možnost seznámit se s kompletním spisem před vydáním územního rozhodnutí. Případné námitky v této 5
denní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení
zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákonu.
Námitky účastníků územního řízení
Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků územního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů
neobdržel stavební úřad žádné námitky proti projednávané stavbě ani závazná stanoviska dotčených
orgánů, která by znemožňovala žádosti vyhovět.
Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákonu - oznámení o zahájení územního řízení a další
úkony v řízení se doručují účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s
velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v
řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákonu a v § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákonu a dotčeným orgánům jednotlivě.
V souladu s ustanovením § 144 správního řádu:
- odst. 1 – Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více
než 30 účastníky.
- odst. 2 – Účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou
vyhláškou. Řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce; lhůta nesmí být kratší než
15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků územního řízení, oznámení o zahájení
územního řízení bylo tedy doručováno účastníkům územního řízení v souladu s ustanovením § 87 odst. 1
stavebního zákonu a v souladu s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou, dotčeným
orgánům jednotlivě. Oznámení o zahájení územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Smiřice dne 05.04.2017 a sejmuto dne 21.04.2017, ve stejnou dobu bylo oznámení zveřejněno též
způsobem umožňující dálkový přístup (na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové vyvěšeno dne
04.04.2017 a sejmuto dne 20.04.2017, ve stejnou dobu bylo oznámení zveřejněno též způsobem umožňující
dálkový přístup; na úřední desce Obecního úřadu Předměřice nad Labem vyvěšeno dne 07.04.207
a sejmuto dne 24.04.2017, ve stejnou dobu bylo oznámení zveřejněno též způsobem umožňující dálkový
přístup; na úřední desce Obecního úřadu Holohlavy vyvěšeno dne 05.04.2017 a sejmuto dne 21.04.2017,
ve stejnou dobu bylo oznámení zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup; na úřední desce
Obecního úřadu Černožice vyvěšeno dne05.04.2017 a sejmuto dne 21.04.2017, ve stejnou dobu bylo
oznámení zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup; na úřední desce Městského úřadu Jaroměř
vyvěšeno dne 10.05.2017 a sejmuto dne 26.05.2017, ve stejnou dobu bylo oznámení zveřejněno též
způsobem umožňující dálkový přístup).
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito doklady,
vyjádřeními, závaznými stanovisky a souhlasy:
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 161013-171418879 ze dne 01.11.2016, zn. 1610131811818883 ze dne 26.10.2016
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření zn. 8246/16/OVP/N ze dne 14.10.2016, zn. 3155/16/BRA/N ze dne
14.10.2016
- GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001421236 ze dne 03.01.2017
- České Radiokomunikace a.s., vyjádření zn. UPTS/OS/157163/2016 ze dne 26.10.2016
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Dial Telecom, a.s., vyjádření zn. CR434531 ze dne 14.10.2016
Magnalink, a.s., vyjádření zn. 20161025-02 ze dne 30.11.2016
Air Telecom s.r.o. (nyní Nordic Telecom s.r.o.), vyjádření ze dne 04.11.2016
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec Králové, sdělení ze dne 21.10.2016
Technické služby Hradec Králové, vyjádření zn. TSHK/1753/E/16 ze dne 08.11.2016
UPC České republika, s.r.o., vyjádření č. E019697/16 ze dne 14.10.2016
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., vyjádření ze dne 14.10.2016
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, vyjádření ze dne 19.10.2016, ze dne 13.02.2017
T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E28861/16 ze dne 13.10.2016, zn. E28862/16 ze dne
13.10.2016, zn. E28863/16 ze dne 13.10.2016, zn. E28864/16 ze dne 13.10.2016, zn. E28865/16
ze dne 13.10.2016, zn. E28866/16 ze dne 13.10.2016,
Královéhradecká provozní, a.s., vyjádření zn. 1679/TD-16 ze dne 19.10.2016
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vyjádření čj. VAKHK/VHR/VJ/16/0324 ze dne 04.01.2017
Energetika s.r.o. Jaroměř, vyjádření ze dne 17.10.2016, ze dne 14.10.2016
ČEZ Distribuce, a. s., sdělení zn. 0100645430 ze dne 18.10.2016, vyjádření a souhlas zn. 12-920500
ze dne 20.12.2016
ČEZ ICT Services, a. s., sdělení zn. 0200512587 ze dne 18.10.2016, vyjádření zn. 016-9-PR12 ze dne
14.12.2016
ČEPS, a.s., vyjádření zn. 0000013813 ze dne 14.10.2016, vyjádření zn. 1232/16/KOC/Ro/3 ze dne
25.10.2016, souhlas zn. 1490/16/KOC/Ro/3 ze dne 14.12.2016
CITELUM, a.s., vyjádření č. 092/16/JR/Du ze dne 21.11.2016
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření čj. 731754/16 ze dne 17.10.2016
Městský úřad Smiřice, odbor správy majetku a ŽP, stanovisko-vyjádření čj. 4703/SM/16/FI ze dne
12.10.2016, vyjádření ze dne 21.10.2016
Obec Černožice, stanovisko čj. 271/16 ze dne 11.10.2016
Obec Předměřice nad Labem, vyjádření zn. 840/2016 ze dne 14.10.2016
Obec Holohlavy, vyjádření zn. 256/2016 ze dne 17.10.2016, vyjádření ze dne 19.10.2016
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, koordinované závazné
stanovisko
čj. PDMUJA32644/2016 spis OŽP-6264-2-2/2016-Dav, Kot, Re, Ryd, JS ze dne 15.11.2016
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, vyjádření spis. zn. VÝST-994/2017-3-Ryd čj. PDMUJA
6324/2017 ze dne 24.02.2017
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí čj. PDMUJA38659/2016-Re
spis. zn. ODSH-7213/2016-Re ze dne 20.12.2016
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování, stanovisko zn. KUKHK–8592/UP/2017/Sl ze dne 06.03.2017
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, koordinované
stanovisko
zn. SZ MMHK/181753/2016/ŽP2/Dur MMHK/184824/2016 ze dne 14.11.2016, závazné stanovisko zn.
SZ MMHK/216100/2016ŽP1/Nech ze dne 20.12.2016
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, rozhodnutí zn. SZ MMHK/215892/2016 OD1/Rou
MMHK/234681/2016 ze dne 21.12.2016
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oddělení EIATO,
oddělení ochrany přírody a krajiny, sdělení zn. KUKHK-33306/ZP/2016 ze dne 14.10.2016
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
stavebního řádu, sdělení zn. KUKHK-33299/UP/2016/OS ze dne 25.10.2016
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, Pardubice, závazné stanovisko Sp. zn. 57418/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne
14.11.2016
Drážní úřad, sdělení zn. MP-SOP2218/16-2/Bj DUCR-68360/16/Bj ze dne 02.11.2016
Povodí Labe, státní podnik, čj. PVZ/16/35346/Vn/0 ze dne 10.11.2016
Státní pozemkový úřad, vyjádření zn. SPU 616694/2016/Ly ze dne 30.11.2016
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Hradec Králové, stanovisko
zn. 11840/16/Po 174/17//Po-Hr-2 ze dne 14.02.2017
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, závazné stanovisko čj. HSHK2582-2/2017 ze dne 04.05.2017
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, správa osobních nádraží Hradec Králové, vyjádření
zn. 10013/2016-SŽDC-SON-RSON HKR ze dne 14.11.2016
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, souhrnné
vyjádření zn. 21854/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 29.11.2016
České dráhy, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, dílčí stanovisko čj. 1515/2016 ze dne
13.12.2016,
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České dráhy, a.s., generální ředitelství, odbor investic, souhrnné stanovisko čj. 1332/2016-O3 ze dne
02.01.2017
ČD - Telematika a.s., souhrnné stanovisko ze dne 14.11.2016
smlouvy (souhlasy se stavbou na dotčených pozemcích):
o České dráhy, a.s., č. E617-S-2727/2017 čj. 56250/17 ze dne 24.04.2017, k pozemkům p. č. 746/4,
st. č. 217 v kat. území Smiřice; k pozemkům p. č. 4341/1, p. č. 4341/20 v kat. území Jaroměř;
p. č. 2031/1, p. č. 2031/2 v kat. území Pražské Předměstí; k pozemkům p. č. 851/2; k pozemkům
p. č. 900/7, st. č. 505 v kat. území Předměřice nad Labem
o Povodí Labe, státní podnik, č. E617-S-13811/2016 ze dne 11.01.2017, k pozemku p. č. 1571/12
v kat. území Plácky; č. E617-S-13812/2016 ze dne 11.01.2017 k pozemku p. č. 1571/3 v kat. území
Plácky
o Statutární město Hradec Králové, č. E617-S-13457/2016, 2016/2125 OM1/213489/2016-28396/SV
ze dne 03.01.2017, k pozemku p. č. 1703 v kat. území Plácky
o Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, č. E617-S-13679/2016
čís. smlouvy: 9/20/16/0422/HR/F čj. SUSKHK-11840/16-PO ze dne 20.12.2016, silnice MK
v kat. území Plotiště nad Labem, silnice III/3089 v kat. území Smiřice, silnice III/2998 v kat. území
Černožice nad Labem, silnice III/30810 v kat. území Semonice
o Město Jaroměř, č. E617-S-13818/2016 č. sml. OS/OMM-0430/2016 ze dne 15.12.2016,
k pozemkům p. č. 1181/7, p. č. 1263 v kat. území Jezbiny
o Agro Jaroměř, spol. s r.o., č. E617-S-13724/2016 ze dne 13.12.2016, k pozemku p. č. 1181/5
v kat. území Jezbiny
o Petr Pour, č. E617-S-13728/2016 ze dne 13.12.2016, k pozemku p. č. 1181/4 v kat. území Jezbiny
o Michal a Martina Fialovi, č. E617-S-13722/2016 ze dne 13.12.2016, k pozemku p. č. 1181/1
v kat. území Jezbiny
o Železniční muzeum Jaroměř z. s., č. E617-S-13726/2016 ze dne 13.12.2016, k pozemkům
p. č. 4341/33, p. č. 4341/34 v kat. území Jaroměř
plná moc od společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace pro společnost
IXPROJEKTA s.r.o. ze dne 03.10.2016

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního
zákona, vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění,
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavební úřad dospěl k závěru,
že tímto územním rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám
na nich těch osob, které jsou uvedeny ve výroku a v rozdělovníku tohoto územního rozhodnutí a proto jim
přiznal postavení účastníka územního řízení:
 účastníci územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákonu a v souladu
s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu – žadatel
 účastníci územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákonu a v souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn
 účastníci územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 a) stavebního zákonu a v souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě
 účastníci územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákonu a v souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním
stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno
 účastníci územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákonu a v souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
Při posouzení záměru, tak jak je uvedeno v § 84 - § 90 stavebního zákonu, kdy stavební úřad v řízení
posoudí záměr především z hledisek péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území
a jeho důsledků, přezkoumá záměr a jeho soulad s podklady územního rozhodnutí a předchozími
rozhodnutími o území, posoudí, zda vyhovuje technickým požadavkům na stavby a obecným technickým
požadavkům zabezpečujícím bezbariérové užívání staveb, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky
hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče
o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod.
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Jedním z předpokladů umístění navržené stavby je i posouzení dle ustanovení § 90 odst. a)
stavebního zákonu a to z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, popř. s územně
plánovacími podklady:
Politika územního rozvoje České republiky
Politika územního rozvoje České republiky 2008 ve znění Aktualizace č. 1 schválená vládou ČR dne
15.04.2015, v řešeném území kromě republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území vymezuje zejména rozvojovou oblast mezinárodního a republikového významu označenou
jako „OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice“. Předmětný dokument v dotčeném území navrhuje
koridor dálnice D11 a koridor pro vedení kapacitní dopravní cesty trati č. 031 Hradec Králové – Pardubice.
Navrhovaná řešení jsou dále upřesněna v rámci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Záměr se nachází v území, pro které byla pořízena územně plánovací dokumentace „Zásady územního
rozvoje Královéhradeckého kraje“, které stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné
uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich
využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví
kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního
rozvoje Královehradeckého kraje vydalo formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje na svém 22. zasedání dne 08.09.2011 usnesením č. ZK/22/1564/2011 (nabytí účinnosti 16.11.2011).
Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují
územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Rovněž stanovují ve vymezených oblastech,
plochách a koridorech požadavky na jejich využití, kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn
v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj,
útlum, preference a rizika v území.
Pro správní území města Hradec Králové v řešeném území navrhují zásady územního rozvoje zejména:
rozvojovou oblast mezinárodního a republikového významu označenou jako „OB4 Rozvojová oblast Hradec
Králové/Pardubice“, koridor pro optimalizaci trati č. 031 Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice, (DZ2),
koridor územní rezervy přeložky silnice I/11 (DS2r), a prvek územního systému ekologické stability
regionálního významu označený jako „RK 1266“.
Pro správní území obce Předměřice nad Labem v řešeném území navrhují zásady územního rozvoje
zejména: rozvojovou oblast mezinárodního a republikového významu označenou jako „OB4 Rozvojová
oblast Hradec Králové/Pardubice“, koridor pro optimalizaci trati č. 031 Jaroměř – Hradec Králové –
Pardubice, (DZ2), koridor dálnice D11 (DS1) a prvky územního systému ekologické stability regionálního
významu označené jako „982 Správčice, RK 1265“.
Pro správní území obce Smiřice v řešeném území navrhují zásady územního rozvoje zejména: rozvojovou
oblast mezinárodního a republikového významu označenou jako „OB4 Rozvojová oblast Hradec
Králové/Pardubice“, koridor pro optimalizaci trati č. 031 Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice, (DZ2),
koridor dálnice D11 (DS1) a prvek územního systému ekologické stability regionálního významu označený
jako „RK 1264“.
Pro správní území obce Holohlavy v řešeném území navrhují zásady územního rozvoje zejména: rozvojovou
oblast mezinárodního a republikového významu označenou jako „OB4 Rozvojová oblast Hradec
Králové/Pardubice“, koridor pro optimalizaci trati č. 031 Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice, (DZ2)
a koridor dálnice D11 (DS1).
Pro správní území obce Černožice v řešeném území navrhují zásady územního rozvoje zejména: rozvojovou
oblast mezinárodního a republikového významu označenou jako „OB4 Rozvojová oblast Hradec
Králové/Pardubice“, koridor pro optimalizaci trati č. 031 Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice, (DZ2),
koridor dálnice D11 (DS1), přeložku silnice II/299 (DS27) a prvky územního systému ekologické stability
regionálního významu označené jako „985 Černožická niva, RK 1264“.
Pro správní území města Jaroměř v řešeném území navrhují zásady územního rozvoje zejména: rozvojovou
oblast mezinárodního a republikového významu označenou jako „OB4 Rozvojová oblast Hradec
Králové/Pardubice“, koridor pro optimalizaci trati č. 031 Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice, (DZ2),
koridor dálnice D11 (DS1), přeložku silnice II/299 (DS27), protipovodňovou ochranu města (PO02) a prvky
územního systému ekologické stability regionálního významu označené jako „RK 1263, 1267/1, H 065
Jaroměř – Poříč“.
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V grafické části Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje navrhovaný záměr územně zasahuje do
následujících výkresů:
- výkresu I. 2. a. – výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické
oblasti - rozvojová oblast mezinárodního a republikového významu OB4 Hradec Králové/Pardubice –
oblast vymezená v PÚR ČR 2008
- výkresu I. 2. b. 1. – výkres ploch a koridorů nadmístního významu – koridor DZ2 pro železniční dopravu
v trase (Chrudim) – Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř
o V rámci zpřesnění koridoru se jedná o optimalizaci a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř – Hradec
Králové hl. n. – Pardubice hl. n. se zvýšením traťové rychlosti na min. 120 km/hod, včetně
odstranění míst s omezenou propustností v uzlu Hradec Králové (DZ2). Pro územní plánování
v tomto případě úkoly určují koordinovat upřesnění koridorů s ostatními zájmy nadmístního významu
v území, koordinovat návaznosti koridoru na hranici obcí a při zpřesnění ploch a koridorů brát ohled
na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, imise z ovzduší) na životní prostředí a veřejné
zdraví.
- výkresu I. 2. b. 1 – výkres ploch a koridorů nadmístního významu – koridor územní rezervy DS2r –
koridor silnice I. třídy (pro přeložku silnice I/11)
V grafické části Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje navrhovaný záměr územně nezasahuje
do následujících výkresů:
- výkresu I. 2. b. 2. – výkres územního systému ekologické stability, záměr nezasahuje do vymezeného
území pro systém ekologické stability (biocentra, biokoridory).
- výkresu I. 2. d. – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu,
se záměr nenachází v těchto vymezených plochách.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr je v souladu s požadavky na změny v území dle
platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Záměr se týká plánované stavby, pro kterou je
koridor DZ2 v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezen.
Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil záměr v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací:
Územní plán města Hradec Králové (dále jen „ÚPmHK“)
- ÚPmHK schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 21.01.2000. Obecně závazná vyhláška
města Hradec Králové č. 1/2002 o závazné části ÚPmHK, kterou byla vyhlášena závazná část ÚPmHK,
vymezená usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. 249/2002 ze dne 25.06.2002 o schválení
Změny ÚPmHK č. 25, s nabytím účinnosti dne 18.07.2002. Podle ÚPmHK je záměr „Výstavba DOK
Hradec Králové, hl. n. – Jaroměř“ z hlediska funkčního využití území situován z převážné části
do stávající funkční plochy „plochy pro železniční dopravu“ včetně jejího výhledového rozšíření – tj.
do plochy vymezené pro železniční tratě a vlečky, železniční stanice, nádraží a ostatní provozy
související s železniční dopravou, kde je mimo jiné v platných regulativech této plochy přípustné využití
území doplňkové – stavby pro technickou vybavenost.
Územní plán obce Předměřice nad Labem (dále jen „ÚP Předměřice nad Labem“
- ÚP Předměřice nad Labem byl vydaný formou opatření obecné povahy na základě usnesení
Zastupitelstva obce Předměřice nad Labem ze dne 11.10.2010, s nabytím účinnosti dne 27.10.2010.
Z hlediska funkčního využití je záměr situován do stávající funkční plochy „dopravní infrastruktura –
drážní (DZ)“ kde je mimo jiné přípustné využití – související technická infrastruktura.
Územní plán města Smiřice (dále jen ÚP Smiřice“)
- ÚP Smiřice byl vydaný formou opatření obecné povahy na základě usnesení Zastupitelstva města
Smiřice ze dne 24.11.2011 s nabytím účinnosti dne 15.12.2011. Z hlediska funkčního využití je záměr
situován do stávající funkční plochy „plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ)“ kde je mimo jiné
přípustné využití – související technická infrastruktura.
Územní plán obce Holohlavy (dále jen „ÚP Holohlavy“)
- ÚP Holohlavy byl vydaný formou opatření obecné povahy na základě usnesení Zastupitelstva obce
Holohlavy formou opatření obecné povahy na základě usnesení ze dne 05.09.2011 s nabytím účinnosti
dne 20.09.2011. Z hlediska funkčního využití je záměr situován do stávající funkční plochy „plochy
dopravní infrastruktury – drážní (DZ)“ kde je mimo jiné přípustné využití – související technická
infrastruktura.
Územní plán obce Černožice (dále jen „ÚP Černožice“)
- ÚP Černožice byl vydaný formou opatření obecné povahy na základě usnesení Zastupitelstva obce
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Černožice ze dne 22.09.2014, s nabytím účinnosti dne 08.10.2014. Z hlediska funkčního využití je záměr
situován do stávající funkční plochy „plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ)“ a do koridoru KD1
„koridor pro optimalizaci a zdvoukolejnění trati č. 031“ kde je mimo jiné přípustné využití – technická
infrastruktura pro obsluhu řešeného území; z části zasahuje i do stávající funkční plochy „dopravní
infrastruktura – silniční (DS)“ kde je mimo jiné přípustné využití – technická infrastruktura pro obsluhu
řešeného území.
Územní plán sídelního útvaru města Jaroměř (dále jen ÚPSÚ Jaroměř“)
- ÚPSÚ Jaroměř nabyl účinnosti 04.12.1998, včetně navazujících změn – změna č. 1 s nabytím
účinnosti dne 29.09.2001, změna č. 2 s nabytím účinnosti 08.04.2004, změna č. 3 s nabytím
účinnosti 30.09.2008, změna č. 4 s nabytím účinnosti 01.04.2010, změna č. 5 s nabytím
účinnosti08.08.2008, změna č. 6 s nabytím účinnosti 14.07.2010, změna č. 7 s nabytím účinnosti
15.02.2012 a změna č. 8 s nabytím účinnosti 15.02.2012. Z hlediska funkčního využití je záměr
situován do stávajících funkčních ploch –„Silnice“, „Železnice/ochranné pásmo“, „Lesy a vysoká
zeleň (PUPFL)“, „Místní komunikace“, „Parky, hřbitovy“, „Smíšené neobytné území, „Zahrady“.
V uvedených funkčních plochách, se již převážně nachází stávající technická infrastruktura.
V případě vedení kabelové trasy v části pozemků p. č. 4341/34 a p. č. 4341/1 v kat. území Jaroměř
a samotného ukončení optického kabelu v budově automatické telefonní ústředny (dále jen „AÚT“)
železniční stanice Jaroměř situované na pozemku st. č. 4341/20 v kat. území Jaroměř zasahuje
kabelová trasa do plochy s funkčním využitím „Parky, hřbitovy“. V uvedené budově AÚT Jaroměř,
situované v této ploše, se nachází stávající centrum železniční metalické a optické kabelizace celé
železniční stanice Jaroměř na kterou je nezbytně nutné nově pokládanou kabelizaci napojit.
Kabelová trasa přes výše uvedené pozemky je zvolena, jako jediná možná varianta, která je řešena
jako přípolož ke stávajícím železničním kabelům, které byly do této funkční plochy již dříve položeny.
Část kabelové trasy v těchto pozemcích zasahuje taktéž do ochranného pásma dráhy, které je
definováno svislou rovinou vedenou 60 m od osy krajní koleje a nejméně 30 m od hranice obvodu
dráhy. V případě realizace navrhované kabelové trasy se jedná o podzemní liniovou stavbu, jejíž
samotná realizace nezabere v uvedené ploše více než jeden měsíc včetně uvedení pozemků do
původního stavu. S ohledem na to, že se jedná o podzemní stavbu technické infrastruktury, která
nemá v uvedené funkční ploše žádné nadzemní prvky a trase je vedena v trasách stávajících
drážních inženýrských sítí, nedojde realizací záměru k žádnému omezení nebo znemožnění
následného využívání dotčené funkční plochy dle platného ÚPSÚ Jaroměř.
Dle úsudku stavebního úřadu lze konstatovat, že záměr je v souladu s platným ÚPmHK, ÚP Předměřice
nad Labem, ÚP Smiřice, ÚP Holohlavy, ÚP Černožice a ÚPSÚ Jaroměř.
V souladu s ustanovením § 90 odst. a) stavebního zákonu musí stavební úřad posoudit záměr žadatele
právě s vydanou územně plánovací dokumentací. V souladu s ustanovením § 43 odst. 5 stavebního zákonu
je územní plán závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování
v území, zejména pak pro vydávání územního rozhodnutí.
Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území § 90 písm. b) stavebního zákonu
Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny ve stavebním zákoně v § 18 a § 19. Územní plánování je
definováno jako nástroj veřejné správy, určený pro regulaci rozvoje území. Přitom udržitelným rozvojem
území je rozuměn vyvážený vztah územních podmínek tří specifických oblastí - příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Tento vyvážený vztah bude zajištěn. Jedním
z cílů územního plánování stanovených v § 18 stavebního zákona je určovat podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území. Záměr svým stavebně –
technickým řešením nijak neovlivní stávající způsob využití dotčených pozemků, nebude mít negativní vliv na
architektonickou, či urbanistickou hodnotu území – jde o podzemní stavbu technické infrastruktury, bez
nadzemních částí. Základní úkoly územního plánování jsou plněny především při pořizování územně
plánovací dokumentace, a to úřadem územního plánování. Jejich hodnocení probíhá již při pořizování
územního plánu a jeho změn. Zajištění souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování souvisí rovněž
úzce s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména s obecnými požadavky
na využívání území, zakotvenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a s technickými požadavky na stavby, zakotvenými ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., dále s požadavky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů, popř.
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s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Zásadním
úkolem, který je sledován a vyhodnocován při územním řízení, je posouzení vlivu změny v území
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s tím související požadavek na uzavření plánovací
smlouvy. V tomto případě se jedná o novou podzemní technickou infrastrukturu, která nevyžaduje uzavření
plánovací smlouvy. Předpoklady pro udržitelný rozvoj území jsou zajištěny. Záměr sleduje zlepšení
komunikace a přenosů dat spojených s dopravou (železniční) a jejím samostatným zabezpečením
na železnici. Z tohoto pohledu záměr souvisí s revitalizací železniční trati Hradec Králové – Jaroměř –
Trutnov. Na řešené území není zpracován žádný podrobnější územně plánovací podklad. Část kabelové
trasy DOK prochází stávajícím areálem železniční stanice Jaroměř, kde se nachází 6 samostatných
nemovitých kulturních památek, trasa je navržena pouze v blízkosti 4 z 6 zmíněných kulturních památek,
žádná z nich není záměrem přímo dotčena. Navrhovaná stavba není v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování stanovenými v ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákonu.
Stavební úřad došel k závěru, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, Záměr nezhorší
kvalitu prostředí ani hodnotu území.
Soulad s požadavky stavebního zákonu a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území v souladu s ustanovením § 90 písm. c) stavebního zákonu
Podle § 76 stavebního zákonu lze umísťovat stavby nebo zařízení, provádět jejich změny, měnit jejich vliv
na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního zákonu a být šetrný k zájmům
vlastníků sousedních pozemků a staveb. Stavební úřad mimo jiné zkoumal splnění požadavků
na umisťování staveb dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 501/2006 Sb.“), což mu předepisuje ustanovení § 1 této vyhlášky
a § 90 stavebního zákonu. Podle tohoto ustanovení stavební úřad postupuje mimo jiné i při rozhodování
o umisťování staveb.
 Záměr je situován v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy – je splněn požadavek vyhl.
č. 501/2006 Sb. § 9 odst. 2 a 4
 Soulad s § 20 vyhl. č. 501/2006 Sb. – Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (viz výše).
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno
respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí. Stavba není výrobního charakteru
a neprodukuje žádné škodlivé vlivy. Záměr zlepší komunikaci a přenos dat spojených s dopravou
(železniční) a jejím samostatným zabezpečením na železnici, záměr souvisí s revitalizací železniční trati
Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov. Záměr byl posouzen dotčenými orgány, hájícími svoje zájmy
na jednotlivých úsecích státní správy. Záměr nevyžaduje vybudování odstavných a parkovacích míst,
provozem stavby nebudou vznikat odpady, nevznikají žádné požadavky na likvidaci dešťových vod.
Pozemky na kterých se záměr umísťuje, navazují na dopravní infrastrukturu silniční a železniční,
provozem stavby nebudou vznikat žádné požadavky na dopravní obslužnost. Odpady vzniklé při
stavební činnosti budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů.
 Záměr je v souladu s požadavky na umisťování staveb dle ustanovení § 23 vyhl. č. 501/2006 Sb., stavba
sama o sobě je novou podzemní technickou infrastrukturou, stavba nebude zasahovat za hranice
dotčených pozemků, zástavba sousedních pozemků nebude znemožněna.
Při posuzování, zda předmětná stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby,
stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., stavební úřad nejprve zjistil, že podle ustanovení § 1 a § 2 tato
vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů,
kterým Městský úřad Smiřice, odbor výstavby je, jak je uvedeno výše. Stavební úřad dále posuzoval
předloženou žádost z hlediska poměrů v území a to zejména právě ve vazbě na splnění technických
požadavků na stavby stanovaných vyhláškou č. 268/2009 Sb. a to:


§ 10 odst. 1 – Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo
zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby
neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,
b) přítomností nebezpečných částic v ovzduší,
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c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,
d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření,
e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy,
f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře,
g) nevhodného nakládání s odpady.
Stavba nebude výrobního charakteru a nebude obsahovat žádnou technologii. Jedná se o stavbu, která
nebude ohrožovat životní prostředí – nebude produkovat škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy apod.,
nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího životního prostředí.
K umístění stavby bylo mimo jiné doloženo stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany životního
prostředí – Magistrát města Hradec Králové, odboru životního prostředí a Městský úřad Jaroměř, odbor
životního prostředí.
Stavební úřad mimo jiné zkoumal také splnění požadavků na umisťování staveb dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, což mu
předepisuje ustanovení § 2 této vyhlášky. Stavba svým charakterem a způsobem užívání nespadá do výčtu
staveb dle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., pro které je povinností naplnit ustanovení této vyhlášky.
Při navrhování staveb je naplnění těchto výše uvedených obecných požadavků na výstavbu (vyplývajících
ze stavebního zákonu a jeho prováděcích vyhlášek) zákonnou povinností projektanta podle ustanovení
§ 159 odst. 1 a 2 stavebního zákonu. Projektant tedy mimo jiné odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
jím zpracované dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů
a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů.
S ohledem na uvedené skutečnosti, je dle úsudku stavebního úřadu, záměr v souladu s požadavky
stavebního zákonu a jeho prováděcích předpisů.
Soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Záměr nevyžaduje nové nároky na technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu. Záměr sleduje
zlepšení komunikace a přenosů dat spojených s dopravou (železniční) a jejím samostatným zabezpečením
na železnici. Z tohoto pohledu záměr souvisí s revitalizací železniční trati Hradec Králové – Jaroměř –
Trutnov.
Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení.
K předmětné stavbě byla vydána závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů chránících zájmy
na úseku životního prostředí, dopravy a požární ochrany. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly
zjištěny. Účastníkům územního řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své
námitky, připomínky. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů.
Při posouzení záměru, tak jak je uvedeno v ustanovení § 84 - § 90 stavebního zákonu, kdy stavební úřad
v řízení posoudí záměr především z hledisek péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření
v území a jeho důsledků, přezkoumá záměr a jeho soulad s podklady územního rozhodnutí a předchozími
rozhodnutími o území, posoudí, zda vyhovuje obecně technickým požadavkům na výstavbu a obecným
technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce
a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního
fondu, lesního půdního fondu apod., dospěl stavební úřad k závěru, že:
- Záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno
respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí. Předmětná stavba není výrobního
charakteru, neprodukuje žádné škodlivé vlivy. Jedná se o novou podzemní technickou
infrastrukturu, která nepředstavuje negativní zátěž pro okolí.
- Rozhodnutí o umístění stavby není závislé na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení
či na realizaci nějaké podmiňující investice. (V úseku železniční stanice Předměřice nad Labem –
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železniční stanice Smiřice bude nový DOK zafouknut do stávajících HDPE trubek, které byly položeny
v rámci předcházející stavby „Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov“, tj. v tomto úseku
nejsou nárokovány v rámci projednávané stavby žádné zemní práce a není nutné v tomto úseku stavbu
územně umísťovat.) Záměr nevyžaduje žádné opatření v území. Rozhodnutí o umístění stavby není
v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, předmětná stavba nezasahuje do rozsahu
žádného rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu ani není v území, pro které bylo
rozhodnuto o stavební uzávěře. Rozhodnutí vydaná dotčenými orgány pro danou stavbu předmětná
žádost o vydání územního rozhodnutí respektuje a není s nimi v rozporu.
Záměr je v souladu s ustanoveními technických požadavků na výstavbu a obecných požadavků
na využívání území stanovenými vyhláškami č. 268/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, které s umístěním stavby souvisí. Navržené umístění předmětné stavby bude splňovat
požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových
a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování pohody bydlení. Předmětná stavba
nebude narušovat urbanistický ani architektonický charakter prostředí.
Souhlas v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění po zdejších předpisů byl vydán.
Předmětná stavba neleží v záplavovém území. Nenachází se v památkové zóně ani v její blízkosti
a nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu. (Část kabelové trasy DOK prochází stávajícím areálem
železniční stanice Jaroměř, kde se nachází 6 samostatných nemovitých kulturních památek, trasa je
navržena pouze v blízkosti 4 z 6 zmíněných kulturních památek, žádná z nich není záměrem přímo
dotčena.)
Pro předmětnou stavbu není nutná žádná přeložka inženýrských sítí.
Ochranná a bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu jsou stanovena
právními předpisy a vyplývají z kladných vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury.
Předmětná stavba neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů a léčivých pramenů, není v oblasti
ohrožené sesuvy půdy nebo v poddolovaném území. Nenachází se ani v seizmické oblasti.
Předmětná stavba nebude znečišťovat ovzduší. Předmětnou stavbou a jejím následným provozem
nebudou překročeny limitní hladiny hluku.
Nejsou stanoveny žádné hygienické podmínky, které by bylo třeba zapracovat v dalším stupni projektové
dokumentace. Požárním předpisům předmětná stavba rovněž vyhovuje. Umístění předmětné stavby
nevyvolá žádné zvýšené požadavky na dopravu v území. Umístěním předmětné stavby se rovněž
nezvýší frekvence dopravy v území.
Předmětnou stavbou nedojde k narušení žádných dochovaných historických, urbanistických
a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jednoty. Předmětná stavba
je tedy v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Vzájemné odstupy staveb budou i po umístění předmětné stavby rovněž splněny. Budou splněny
požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových
a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence
závažných havárií a na zachování kvality prostředí.

Umístění předmětné stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů
bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádná z nich nejsou
ve vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn nejen soulad těchto stanovisek, ale i žádost o vydání územního
rozhodnutí tato stanoviska respektuje. Stanoviska dotčených orgánů stavební úřad zkoordinoval a zahrnul
do podmínek tohoto územního rozhodnutí. S dotčenými orgány, jejichž rozhodnutí nebo opatření
k podanému návrhu byla získána před oznámením projednání zahájení tohoto územního řízení, omezil
projednání podle míry, v jaké byly požadavky splněny.
Stavebník je povinen v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 stavebního zákonu zajistit si informace
o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále dle ustanovení § 152
stavebního zákonu je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít
na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku,
i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani
ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení
je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
Projektovou dokumentaci k územnímu řízení zpracovala společnost IXPROJEKTA s.r.o., IČO: 03977471,
Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice, autorizoval Ing. Roman Skoták, autorizovaný inženýr
pro technologická zařízení staveb ČKAIT – 1005293.
-16Palackého 106, 503 03 Smiřice
www.mestosmirice.cz, e-mail: podatelna@mestosmirice.cz, ID datové schránky: nunbrcq

čj. 2783/Výst/17/HA
Předmětná stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, tak jak je zakotveno v ustanovení § 103
odst. 1 písm. e) bod č. 4 stavebního zákonu.
Stavební úřad uvádí, že předložený záměr na umístění předmětné stavby byl jednak posouzen z hlediska
splnění jednotlivých ustanovení stavebního zákonu a souvisejících právních předpisů a jednak byl řádně
posouzen ve smyslu stavebního zákonu a příslušných prováděcích vyhlášek. Byl řádně projednán
s dotčenými orgány hájícími jednotlivé zájmy v území a to jak po stránce ochrany životního prostředí –
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí a Městský úřad Jaroměř, odbor životního
prostředí, po stránce požární bezpečnosti stavby – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, tak
i po stránce památkové ochrany – Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče a Městský úřad
Jaroměř, odbor památkové péče. Předložený záměr byl řádně projednán se správci jednotlivých sítí
technického vybavení.
Stavební úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto územního rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Při posuzování z hlediska zákona stavební úřad
neshledal důvod zamítnutí žádosti, neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby
nemohl vydat.
Poučení
Proti tomuto územnímu rozhodnutí mohou účastníci územního řízení podat v souladu s § 81 odst. 1
správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u odboru výstavby Městského úřadu ve Smiřicích.
Odvolání má odkladný účinek. V souladu s § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je
činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník územního řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
územního řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka územního
řízení.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část tohoto územního rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění tohoto územního rozhodnutí je nepřípustné.
Územní rozhodnutí platí v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 stavebního zákonu 2 roky ode dne, kdy
nabude právní moci.
V souladu s ustanovením § 93 odst. 2 stavebního zákonu podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby
platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k její konzumaci.
V souladu s ustanovením § 93 odst. 4 písm. a) stavebního zákonu územní rozhodnutí nepozbývá platnosti,
bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
V souladu s ustanovením § 93 odst. 5 stavebního zákonu územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem,
kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele o tom, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje;
to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
V souladu s ustanovením § 92 odst. 4) stavebního zákonu, stavební úřad po dni nabytí právní moci
územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený
doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální
mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí
opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákonu užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Ing. Pavla Házová v. r.
vedoucí odboru výstavby

otisk úředního razítka
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Správní poplatek vyměřený podle položky č. 17 bod 1. písm. f) dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů uhrazen ve výši 20 000 Kč byl uhrazen dne
20.04.2017.
Územní rozhodnutí vydáno v souladu s rozhodnutím č. 79/RR/ 93 ze dne 25.11.1993 – stanovení pravomoci
stavebních úřadů pro územní obvody a v souladu s rozhodnutím č. 36/RR/94 ze dne 30.08.1994 – stanovení
pravomoci stavebního úřadu pro územní obvody a v souladu se sdělením čj. KUKHK-33299/UP/2016/OS
ze dne 25.10.2016 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního
řádu.
Toto územní rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (patnáctým dnem po vyvěšení
se územní rozhodnutí považuje za doručené) na úřední desce:
- úřední deska Magistrátu města Hradec Králové
- úřední deska Obecního úřadu Předměřice nad Labem
- úřední deska Městského úřadu Smiřice
- úřední deska Obecního úřadu Holohlavy
- úřední deska Obecního úřadu Černožice
- úřední deska Městského úřadu Jaroměř
Vyvěšeno na úřední desce:
Vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne:………………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na veřejné desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne:………………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Doručí se – datovou schránkou:
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město,
110 00 Praha 1, IDDS: uccchjm, zastupuje
o IXPROJEKTA s.r.o., IČO: 03977471, Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice, IDDS: 2p82ezn
- Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, Československé armády 408/51, Hradec Králové,
IDDS: bebb2in (veřejnou vyhlášku vyvěsit)
- Obec Předměřice nad Labem, IČO: 00269379, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem,
IDDS: jrda9er
- Město Smiřice, IČO: 00269557, Palackého 106, 503 03 Smiřice, IDDS: nunbrcq (veřejnou vyhlášku
vyvěsit)
- Obec Holohlavy, IČO: 00653446, Školní 35, 503 03 Holohlavy, IDDS: yera6r3 (veřejnou vyhlášku
vyvěsit)
- Obec Černožice, IČO: 00268682, Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice, IDDS: jnua7ei (veřejnou
vyhlášku vyvěsit)
- Město Jaroměř, IČO: 00272728, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IDDS: sbwbzd5
(veřejnou vyhlášku vyvěsit)
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákonu a § 27 odst. 2 a 3 správního
řádu – doručení veřejnou vyhláškou:
- České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IDDS: e52cdsf
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České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6,
IDDS: g74ug4f
ČEZ ICT Services, a. s., IČO: 26470411, Duhová 1531/3,
Michle,
140 00
Praha 4,
IDDS: zbsdk9i
Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS: z49per3
Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, IDDS: dbyt8g2
Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec
Králové, IDDS: bebb2in
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IDDS: qa7425t
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové, IDDS: 6m8k8ey
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,
IDDS: v95uqfy
Město Jaroměř,
IČO: 00272728, nám. Československé
armády
16, 551 01 Jaroměř,
IDDS: sbwbzd5
AGRO Jaroměř, spol. s r.o., IČO: 47470186, Rožnov 11, 551 01 Rožnov, IDDS: 8yavjaf
Petr Pour, Obránců míru 362, Jakubské předměstí, 551 01 Jaroměř
Michal Fiala, čp. 620, 569 61 Dolní Újezd
Martina Fialová, 620, 569 61 Dolní Újezd
Železniční muzeum Jaroměř z. s., IČO: 22889311, Nádražní 227, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř
Jaroslav Škoda, Smetanova 730, Pražské předměstí, 551 01 Jaroměř
ČD-Telematika a.s., IČO: 61459445, Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzdjrp
Obec Holohlavy, IČO: 00653446, Školní 35, 503 03 Holohlavy, IDDS: yera6r3
GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 64809447, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové,
IDDS: 3aak9xj
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, IČO: 25260952, 5. května 148, Josefov, 551 02 Jaroměř,
IDDS: t5kmcvr
T-Mobile Czech Republik a.s., IČO: 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IDDS:
ygwch5i
Královéhradecká provozní, a.s., IČO: 27461211, Víta Nejedlého 893/6, Slezské předměstí, 500 03
Hradec Králové 3, IDDS: he9eugn
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO: 48172898, Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové, IDDS: vk5ciic
ČEPS, a.s., IČO: 25702556, Elektrárenská 774/2, Michle, 101 00 Praha 10, IDDS: seccdqd
CITELUM, a.s., IČO: 25088092, Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4, IDDS: m8mdeyy

Účastníci územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákonu a § 27 odst. 2
a 3 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou
kat. území Plácky: st. č. – 733/4, 733/7, 733/8, 733/9, 733/10, 841, 1108 (čp. 339), 1109, 1110, 1111, 1112
(čp. 340), 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 216/1, 1209, 702 (čp. 4); p. č. – 764/1, 764/2, 764/3,
777/2, 780, 801, 802/1, 844/1, 847, 848, 851/4, 851/5, 851/6, 851/7, 851/12, 851/13, 851/15, 851/17, 851/19,
851/21, 929/13, 929/14, 929/15, 1523/2, 1525, 1526/2, 1527/1, 1527/2, 1687/1, 1570/2, 1571/6, 1571/8,
1571/9, 1571/10, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1076/2, 1571/11, 1704, 1718, 1719,
1720, 1721, 851/22, 926/3, 936/2, 944/2, 953/2, 956/3, 959/6, 961, 967/3, 967/4, 974/13, 1107/1, 1111,
1558/2, 1558/18, 1701, 1705, 1711, 1712, 1713, 1745, 1571/1, 1571/4, 1571/5, 1571/7, 1723, 1725, 1728,
1730, 1731, 1687/1; kat. území Pražské Předměstí: st. č. – 2822/1, 4025; p. č. – 2031/4, 2031/10, 2032/1,
2032/2, 2033, 2035, 2075/1, 2137; kat. území Plotiště nad Labem: st. č. – 235 (čp. 165), 236/2 (čp. 166),
1097; p. č. – 1574/7, 766/3, 767/2, 767/3, 768/1, 768/2, 770/1, 770/7, 772/13, 772/17, 772/18, 772/19, 804/1,
806/21, 1115/1, 1139/4, 1139/9, 1139/10, 1139/11, 1139/12, 1139/13, 1140, 1143/1, 1143/4, 1154/9,
1154/12, 1519/1, 1521, 1546/2, 1558/1, 1558/13, 1571/2, 1574/3, 1574/4, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1788,
1947, 1972, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2007, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2027,
2034, 1113/3, 1113/4; kat. území Předměřice nad Labem: st. č. – 386, 504, 511; p. č. – 979, 2426/2,
566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 587/3, 591/8, 591/9, 598/1, 598/2, 598/3, 615/2, 890/3, 900/6, 957/1, 2424, 2425,
2426/1, 2463, 2464, 2475; kat. území Smiřice: st. č. – 87 (čp. 65), 1069, 1067 (čp. 156), 223 (čp. 220),
86/1, 74; p. č. – 243/1, 243/2, 244/1, 245/1, 249/1, 249/3, 252/2, 254/1, 255/2, 255/4, 255/8, 255/15, 255/16,
259/10, 262, 263, 783, 763/1, 280/1, 280/5, 280/4, 746/6, 763/2, 272/2, 268/1, 16/1, 724/5, 765/1, 724/8,
764/1, 243/3; kat. území Holohlavy: p. č. – 79/8, 83/17, 79/6, 79/7, 83/2, 83/10, 83/11, 83/12, 83/13, 83/14,
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83/15, 83/16, 88/1, 88/2, 88/9, 88/16, 88/21, 88/22, 88/23, 91, 93, 115/2, 245/27, 245/36, 245/40, 245/41,
248, 489, 496/11, 499/7, 503/4, 503/5, 503/6; kat. území Černožice nad Labem: st. č. – 67 (44), 160
(čp. 171), 269, 47 (čp. 31), 48 (čp. 30), 49/1 (čp. 29), 50 (čp. 28), 51 (čp. 27), 52 (čp. 26), 53/1 (čp. 32), 69
(čp. 48), 80 (čp. 53), 118 (čp. 115), 119 (čp. 118), 120 (čp. 114), 121 (čp. 113), 124 (čp. 116), 145 (čp. 126),
166 (čp. 143), 168 (čp. 142), 170 (čp. 141), 172 (čp. 140); p. č. – 515/10, 749/1, 749/2, 126, 128, 136/2,
161/2, 161/5, 161/9, 161/21, 164/2, 165/2, 167/2, 515/1, 515/12, 520/9, 521/4, 521/13, 521/19, 524/2, 525/1,
525/63, 525/69, 525/70, 525/79, 526, 527/1, 527/2, 531, 532, 538, 539, 542/1, 544, 547/1, 547/4, 547/16,
551/2, 554/6, 557/2, 557/19, 557/21, 559/1, 559/36, 559/37, 559/38, 560, 582/2, 582/3, 582/4, 582/5, 639/10,
667/2, 667/3, 667/4, 729/1, 729/2, 729/3, 730/1, 730/2, 731/2, 731/4, 731/6, 764, 24/1, 25/1, 26/1, 29, 490/1,
490/2, 490/6, 490/10, 490/19, 491/5, 504/4, 504/6, 509/2, 520/2, 520/10, 521/2, 521/5, 521/9, 521/11,
521/47, 521/50, 525/15, 525/81, 525/82, 525/83, 535/4, 664/1, 728, 796, 731/21, 749/2, 521/13, 521/19, 764;
kat. území Semonice: p. č. – 118/1, 772/1, 804/1, 805/9, 117/2, 130/2, 130/3, 135/1, 136/1, 136/2, 136/3,
136/4, 136/7, 136/9, 136/13, 136/14, 148/1, 148/2, 153/1, 154/1, 154/2, 159/2, 160/1, 169, 170/1, 170/2,
177/2, 178, 187, 197/3, 197/4, 197/5, 327/2, 327/5, 327/6, 328/2, 329/1, 331/1, 333/2, 337/3, 340, 344/1,
345/2, 736/2, 738/2, 738/3, 772/3, 772/4, 773, 775/1, 775/2, 776, 777, 799, 805/3, 805/7, 805/11, 809/1,
809/2, 809/3, 809/4, 809/7, 811, 327/7, 805/9, 804/2, 804/10, 804/11, 804/15, 804/16, 805/2, 805/6, 805/10,
805/12; kat. území Jezbiny: st. č. – 554 (čp. 5), 555 (čp. 23), 656 (čp. 39), 719 (čp. 52), 549/1 (čp. 34);
p. č. – 3675/2, 3787/3, 1179/1, 1181/2, 1181/3, 1181/8, 1190/1, 1192, 1193/3, 1195/2, 1195/3, 1257/1,
1257/2, 1257/3, 1257/4, 1257/6, 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1261, 1274/1, 1287/1, 1287/2, 1291, 3593/7, 3673,
3675/4, 3683/3, 3683/8, 3687/1, 3770/2, 3770/3, 3810/2, 3810/15, 1181/6, 1197/2, 3810/4, 3810/11,
3810/12, 3810/17, 3810/6, 3810/1, 3810/5, 3810/20, 3683/7, 3675/2, 936, 949, 3593/3, 3593/9; kat. území
Jaroměř: p. č. – 2249/1, 2250, 4212/9, 2060/1, 2062/1, 2063/1, 2067/1, 2068/3, 2068/8, 4341/15, 4341/18,
4341/32, 2058, 2059, 2070/2, 4341/21, 4341/22, 4341/23, 4341/24, 4341/25, 4343, 4344, 4347,4348
Dotčené orgány – doručení datovou schránkou:
- Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, IDDS: sbwbzd5 (koordinované závazné stanovisko
čj. PDMUJA32644/2016 spis OŽP-6264-2-2/2016-Dav, Kot, Re, Ryd, JS ze dne 15.11.2016)
- Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, IDDS: sbwbzd5 (vyjádření spis. zn. VÝST-994/2017-3-Ryd
čj. PDMUJA 6324/2017 ze dne 24.02.2017)
- Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: sbwbzd5 (rozhodnutí
čj. PDMUJA38659/2016-Re spis. zn. ODSH-7213/2016-Re ze dne 20.12.2016)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, územní plánování,
IDDS: gcgbp3q (stanovisko čj. KUKHK–8592/UP/2017/Sl ze dne 06.03.2017)
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, IDDS: bebb2in (koordinované stanovisko
zn. SZ MMHK/181753/2016/ŽP2/Dur MMHK/184824/2016 ze dne 14.11.2016; závazné stanovisko
zn. SZ MMHK/216100ŽP1/Nech MMHK/233368/2016 ze dne 20.12.2016)
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, IDDS: bebb2in (rozhodnutí zn. SZ MMHK/215892/2016
OD1/Rou MMHK/234681/2016 ze dne 21.12.2016)
- Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd (sdělení zn. MP-SOP2218/16-2/Bj
DUCR-68360/16/Bj ze dne 02.11.2016)
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Hradec Králové, IDDS: yvfab6e
(závazné stanovisko čj. HSHK- 2582-2/2017 ze dne 04.05.2017)
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IDDS: yvfab6e
Územní rozhodnutí opatřené doložkou právní moci, se doručí v souladu s ustanovením § 92 odst. 4
stavebního zákona po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí; rozdělovník:
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město,
110 00 Praha 1, IDDS: uccchjm, zastupuje
o IXPROJEKTA s.r.o., IČO: 03977471, Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice, IDDS: 2p82ezn
- Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, Československé armády 408/51, Hradec Králové,
IDDS: bebb2in
- Obec Předměřice nad Labem, IČO: 00269379, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem,
IDDS: jrda9er
- Město Smiřice, IČO: 00269557, Palackého 106, 503 03 Smiřice, IDDS: nunbrcq
- Obec Holohlavy, IČO: 00653446, Školní 35, 503 03 Holohlavy, IDDS: yera6r3
- Obec Černožice, IČO: 00268682, Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice, IDDS: jnua7ei
- Město Jaroměř, IČO: 00272728, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IDDS: sbwbzd5
Vypraveno dne 19.06.2017.
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