
Městský úřad Dobruška 
odbor výstavby a životního prostředí 

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
 

 
Spis. zn.:  MUD 2538/2020/OVŽP/FS-7 
Č. j.:  PDMUD 14157/2022 
Podání ze dne:  27.04.2020 
Vyřizuje: Ing. František Siegl   
Telefon:  770 111 701 
E-mail:  f.siegl@mestodobruska.cz  
Počet listů/příloh: 6/0 
Počet listů příloh:  –  
Datum vyhotovení:  02.03.2022 
 
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

O Z N Á M E N Í 

o zahájení stavebního řízení 
s určením lhůty k podání námitek 

 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství jako silniční 
správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající dle ust. § 40 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 
o pozemních komunikacích") státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejných 
účelových komunikací, pověřený dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních 
komunikacích, v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), výkonem 
působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "speciální stavební úřad") ve věcech silnic II. a III. 
třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce 
s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v jehož územním 
správním obvodu se předmětná stavba nachází, na základě žádosti Královéhradeckého kraje, 
IČ: 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 04 Hradec Králové (dále jen „stavebník“), 
zastoupeného společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a. s., IČ: 275 02 988, se sídlem 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové (dále jen „zmocněnec“), o vydání stavebního 
povolení pro stavbu: „ Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově “ 
 

oznamuje 
dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení stavebního řízení 
o vydání stavebního povolení pro stavbu: 

 

„ Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově “ 
 
v rozsahu stavebních objektů: 
SO 201 Most ev. č. 309-004 
SO 202 Nábřežní zeď 
SO 203 Provizorní most 
SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu 
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na pozemcích:  
parc. č. st. 29 dočasný zábor (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 35/2 dočasný zábor (zahrada), 
parc. č. 431 (ostatní plocha – neplodná půda), parc. č. 1765/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 
parc. č. 1852/1 (vodní plocha), parc. č. 1852/5 (vodní plocha), parc. č. 1877/1 (ostatní plocha – 
silnice), parc. č. 1877/2 (ostatní plocha – jiná plocha) a parc. č. 1878 (ostatní plocha – silnice) 
vše v katastr. území Kounov u Dobrušky  
 

Celkový popis stavby 

Stavební záměr řeší náhradu stávajícího mostu evidenční číslo 309-004 přes Zlatý potok na silnici 
II. třídy č. 309 spojující město Dobrušku s obcí Deštné v Orlických horách v intravilánu obce Kounov 
v km 13,307 81 provozního silničního staničení v místě křížení s vodním tokem Dědina. Záměrem 
stavby je výměna celé stávající trámové mostní konstrukce včetně opěr za konstrukci novou včetně 
opravy navazujících nábřežních zdí. Levostranná nábřežní zeď bude opravena, pravostranná bude 
kompletně rekonstruována. Nová mostní konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický rám 
s hlubinným založením na vrtaných mikropilotách. Poloha mostu zůstane stejná. Silnice č. II/309 bude 
stavbou dotčena v úseku celkové délky 111 m.  

Přístup na stavební pozemek po dobu stavby bude zajištěn ze stávajících navazujících komunikací.  
Místa prováděných stavebních prací budou ohraničena mobilním oplocením a řádně označena.  

Po celou dobu výstavby bude jak majitelům a uživatelům tak zejména složkám IZS zajištěn přístup 
k sousedním nemovitostem a stavbám na nich, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
Přístupové trasy budou řádně označeny, uzpůsobeny pro pohyb osob s omezením pohybu a orientace 
dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., v noci a za snížené viditelnosti osvětleny. Výkopy budou  
zabezpečeny dle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. 

Dopravní opatření. Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice č. II/309 v místě mostu. 
Po dobu provádění prací (cca 6 měsíců) bude doprava vedena po mostním provizoriu umístěném 
na levé (návodní) straně mostu. Provizorní komunikace bude jednopruhová, obousměrná s řízením 
provozu pomocí světelného signalizačního zařízení. Nájezdy na provizorium budou chráněny pomocí 
osazených betonových svodidel. Pro přechod pěších nebude vybudována samostatná lávka. Vzhledem 
k minimální intenzitě provozu budou pěší využívat prostor komunikace. Pro zajištění bezpečnosti 
provozu v dotčeném úseku silnice v době provádění prací bude stavebníkem vypracována 
dokumentace dopravně inženýrských opatření (DIO), která bude před zahájením prací odsouhlasena 
Policií ČR a příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Dobruška, odbor 
výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství) bude požádán o stanovení přechodné úpravy 
provozu na stavbou dotčených komunikacích po dobu provádění stavebních prací.  
V rámci předloženého stavebního záměru nebudou zřizovány nové sjezdy k sousedním 
nemovitostem a nebudou nově připojovány sousední pozemky.  

Bourání a nakládání s odpady. Stávající konstrukce mostu ev. č. 309-004 bude v plném rozsahu 
odstraněna včetně spodní stavby a základů. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude 
zajišťovat zhotovitel stavby; bude se řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění, a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
Na stavebních pozemcích se nenachází žádné trvalé stavby, které by měly být v rámci stavby 
asanovány. 

V rámci stavby dojde v prostoru pro umístění mostního provizoria ke kácení vzrostlé zeleně 
(jehličnaté a okrasné stromky – thuje).   

Stavbou nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Stavba neklade nároky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu. 

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti, chráněném území Natura 2000, zátopové oblasti, 
v záplavovém ani poddolovaném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně, nedotýká se 
kulturní památky, není jí dotčeno ochranné pásmo lesa, nevyvolá změnu jiných staveb, nebude mít 
negativní vliv na sousední stavby nebo pozemky, na životní prostředí ani zdraví v dané lokalitě, 
vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nezpůsobí výrazný zásah do krajiny, jejím užíváním 
nevznikají odpady. 

Stavbou je dotčeno koryto vodního toku Dědina (Zlatý potok). 
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Stavbou bude vyvolána přeložka sdělovacího kabelu společnosti CETIN. Kabel bude veden po mostě 
v chráničce na levé římse. 

Zasahuje do ochranných pásem technické infrastruktury: 
 sdělovacích kabelů (Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)) 
 kabelového vedení NN (ČEZ Distribuce) 
 vodovodu a kanalizace (obec Kounov) 

V rámci stavebního záměru jsou řešeny stavební objekty: 
SO 201 Most ev. č. 309-004 
SO 202 Nábřežní zeď 
SO 203 Provizorní most 
SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu 
 

SO 201 Most ev. č. 309-004 

Nosná konstrukce mostu je navržena jako šikmý železobetonový monolitický rám z betonu C30/37 – 
XF2 vyztužený betonářskou výztuží z oceli B500B. Příčel rámu je tloušťky v ose 0,5 m a u opěr je 
náběh kolmo délky 2,8 m na tl. 0,80 m. V příčném směru je příčel v jednostranném sklonu 3,0 % 
směrem k úžlabí s protispádem 6,0 % pod pravou římsou, kde je navržen izolační nálitek. 
Šířkové uspořádání na mostě odpovídá MO2 7,0/8,5/50 s rozšířením pravého pásu. Na mostě bude 
vlevo římsa šířky 1,3 m (je zde rozšířen revizní prostor na 1,0 m), vpravo bude římsa šířky 0,8 m, 
chodník není požadován. Šířka nosné konstrukce v ose mostu je 15,4 m, šířka vozovky 12,9 m a šířka 
mostu 16,4 m. Světlost mostního otvoru v kolmém směru je 6,4 m a šířka mostní konstrukce 7,8 m. 
Poloha mostu zůstane nezměněna.  
Nový most je založen hlubinně na vrtaných mikropilotách. Pod základem opěry 1 je navrženo celkem 
14 ks a pod základem opěry 2 celkem 21 ks. Mikropilotu tvoří silnostěnná trubka z oceli 11 523.0 
průměru 89 mm tloušťky stěny 10 mm a délky 4,0 m s kořenem délky 3,0 m ve vrtu o průměru 
130 mm vetknutá pomocí „stromečku“ do základu. Pod základy nového mostu je proveden podkladní 
beton tl. 150 mm z betonu C12/15 X0 s půdorysným přesahem základů o min. 200 mm. Základy 
mostu jsou monolitické z železobetonu C25/30 XF2 vyztužené betonářskou výztuží B500B, výšky 
0,8 m, šířky 2,2 m. Vůči stěnám rámu jsou umístěny symetricky a přesahují před líc/rub opěry 
o 0,75 m. Izolace základů v líci, ze stran a rubu bude provedena 1 x penetračním nátěrem + 2 x 
asfaltovým nátěrem a bude chráněna gotextilií 300 g/m2. Rub opěr a horní povrch základu bude 
chráněn izolací z NAIP na penetračním nátěru a bude ochráněn geotextilií 2 x 300 g/m2. Izolace NAIP 
bude zatažena i na horní povrch základů. 
Opěry mostu jsou navrženy jako monolitické kolmé stěny rámu tl. 0,7 m z betonu C30/37 XF2 
vyztuženého betonářskou výztuží z oceli B500B a jsou vetknuty do základů. Pohledová plocha 
rámových opěr bude provedena bez dalších úprav jako pohledový beton. 
Zavěšená mostní křídla jsou navržena z betonu C30/37 XF2 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli 
B500B a jsou vetknuta do opěr rámu. Tloušťka křídel na levé straně je 1,0 m a na pravé straně 0,5 m. 
V křídlech budou provedeny prostupy pro vyvedení rubové drenáže. Pohledová plocha křídel bude 
provedena opět jako pohledový beton.  
U opěry 1 vpravo je nově navržena kolmá monolitická opěrná zeď tl. 0,7 m z betonu C30/37 XF2 
vyztužená betonářskou výztuží z oceli B500B. Ve zdi bude proveden prostup pro vyústění příkopu 
DN 400. Mezi opěrou mostní konstrukce a stávající opěrnou zdí bude provedena dilatační spára 
tl. 20 mm. Pohledová plocha zdi bude provedena jako pohledový beton. 
Za rubem opěr bude na podkladní beton šířky 0,3 m zřízena drenáž z drenážní trubky PVC DN 
150 mm. Drenáž bude obalena geotextilií a obsypána drenážním obsypem ze štěrkodrti 16/32 mm 
v tl. min 300 mm. Dále bude zřízena přechodová oblast z mezerovitého betonu a vhodné zeminy. 
Odvodnění mostu je zajištěno podélným a příčným spádem komunikace v místě mostu. Na mostě je 
navržen mostní odvodňovač 500 x 300 s volným výtokem. Odvodnění izolace mostu bude 
zabezpečeno trubičkami odvodnění izolace. 
V celém rozsahu stavebních prací bude provedena nová konstrukce vozovky, která bude plynule 
napojena na stávající stav. Celková délka úpravy (včetně mostu) činí cca 111 m. Pracovní spáry mezi 
asfaltovými vrstvami, betonovými a ocelovými konstrukcemi mostu budou utěsněny páskou nebo 
zálivkou z modifikované zálivkové hmoty. 
 
 



 
PDMUD 14157/2022 

- 4 - 

Skladba vozovky na mostě: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+             40 mm          ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí                 PS-E                   0,35 kg/m2             ČSN 79 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy                      ACL 11+              50 mm                  ČSN EN 13108-1 
Ochrana izolace                                                MA IV                  35 mm               ČSN EN 13108-1 
Izolace z asfaltových natavovaných pásů         NAIP                      5 mm 
Pečetící epoxidová vrstva                                                                                                                        . 
Celkem                                130 mm 

Skladba vozovky v předpolích mostu: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+             40 mm          ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí                 PS-E                   0,35 kg/m2             ČSN 79 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy                      ACL 16+              50 mm                  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí                 PS-E                   0,35 kg/m2             ČSN 79 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy              ACP 16+              80 mm                  ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik z emulze                              PI                         0,8 kg/m2               ČSN 79 6129 
Štěrkodrť                                                          ŠDA                       200 mm                ČSN 79 6129 
Štěrkodrť                                                          ŠDA                       170 mm                ČSN 79 6129 
Celkem                               540 mm 
Edef,2 na pláni = min. 45 MPa, poměr modulů přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 < 2,5. 
V případě nedosažení min. hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = min. 45 MPa bude 
provedena úprav podloží zeminy či její výměna za vhodný nenamrzavý materiál do hloubky min. 0,35 
m pod úroveň pláně se separací geotextilií. 
Po obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy s výškou líce římsového 
nosu 500 mm. Římsy jsou navrženy z betonu C 30/37 – XF4, výztuž z betonářské výztuže B500B. 
Levá chodníková římsa má šířku 1,3 m a je v ní umístěna 1 x rezervní chránička a 1 x chránička pro 
překládaný sdělovací kabel společnosti CETIN. Pravá římsa má šířku 0,8 m a je v ní umístěna 1 x 
rezervní chránička. Výška obrubníku je navržena 170 mm. Nad křídly na levé straně mostu bude římsa 
užší, pouze po rub křídel. Na římsy bude navazovat dlážděný chodník s varovnými pásy. V podélném 
směru sklon říms kopíruje sklon nivelety komunikace a v příčném směru je sklon 4,0 % směrem 
do vozovky. Kotvení říms ke konstrukci mostu bude provedeno pomocí ocelových kotev do betonu. 
Na obou římsách na mostě bude osazeno ocelové zábradlí z otevřených profilů výšky 1,1 m se svislou 
výplní. Barva zábradlí bude určena investorem po dohodě s obcí. 
Koryto potoka bude před a za mostem plynule napojeno na nový mostní objekt. Stávající koryto 
před ani pod mostem není upraveno. V rámci stavby bude střední část koryta ponechána přírodní, 
podél pat opěr a stávajících nábřežních zdí bude provedeno opevnění (bermy) z lomového kamene 
do betonu s lavičkou pro suchý průchod živočichů. Dno potoka před a za mostem bude vyčištěno.  
Svahy okolo mostu budou zpevněny lomovým kamenem do betonu ukončeným patními prahy 
založenými do hloubky 0,8 m. Rovněž přechodové klíny za římsami se před a za mostem provedou 
z lomového kamene do betonu. Před mostem na levé straně bude z důvodu dodržení normových 
sklonů svahu provedeno zatrubnění příkopu, na pravé straně budou upraveny svahy v předepsaném 
sklonu. Ostatní plochy v blízkosti mostu budou ohumusovány a zatravněny. 
Stávající kamenné zdi u opěry 1 budou v rámci stavby opraveny, pravostranná nábřežní zeď 
(ve vztahu k silnici) za mostem bude kompletně rekonstruována. 
Realizace stavebního záměru si vyžádá provedení dopravních opatření na silnici č. II/309 a to jak 
ve formě přechodného (po dobu provádění stavebních prací), tak trvalého dopravního značení. Nově 
bude osazeno trvalé svislé dopravní značení (ev. č. mostu, název toku a označení křižovatky hlavní 
s vedlejší silnicí) a obnoveno trvalé vodorovné dopravní značení (středová čára a vodící proužek 
po obou stranách silnice).  
 

SO 202 Nábřežní zeď 
Stavební objekt SO 202 Nábřežní zeď řeší rekonstrukci pravostranné nábřežní zdi (ve vztahu k silnici 
č. II/309, ve vztahu k potoku Dědina se jedná o nábřežní zeď levostrannou) v celkové délce (v líci 
dříku zdi) 56,09 m navazující na mostní opěru č. 2. Rekonstruovaná nábřežní zeď je po délce dělena 
na celkem devět částí (polí – záběrů) v délkách od 5,39 do 7,96 m. 
Za stávajícího stavu se jedná o betonovou zeď tl. 1,05 m, jejíž spodní část je částečně opatřena 
kamenným obkladem tl. 200 – 300 mm, s betonovou monolitickou římsou. Kvalita horní betonové 
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části zdi je velmi špatná, v mnoha místech polorozpadlá s četnými puklinami a trhlinami. Kamenná 
část zdi je spárována jemnozrnným cementovým betonem. 
Rozrušená a poškozená betonová část zdi (nad úrovní kamenného obkladu) včetně krycí římsy bude 
odbourána. Ponechaná část zdi bude sanována (očištěna tlakovou vodou, přespárována, trhliny 
injektovány), povrch reprofilován a opatřen hydrofobním a protikarbonatačním nátěrem. 
Nad úrovní ponechané části zdi bude rub zdi odkopán. Výkopy za opěrnou zdí budou provedeny tak, 
aby byl zachován průjezdný prostor na silnici č. II/309 šířky minimálně 2,75 m. Provoz na silnici 
č. II/309 bude během výstavby zdi omezen na provoz jednopruhový, vedený po mostním provizoriu. 
Po odkopání rubu zdi bude na ponechané části zdi provedeno založení nové části zdi a to zřízením 
základového prahu (nadbetonávkou) tl. 0,5 m šířky 1,6 m z monolitického železobetonu C25/30 XF2, 
vyztuženého betonářskou výztuží B500B, kotveným hlubinnými vrtanými mikropilotami s roztečí 
3,0 m, celkové délky 6,0 m s 5,0 m dlouhým kořenem, vetknutými pomocí „stromečku“ 
do základového prahu. 
Dříky nové části nábřežní zdi jsou navrženy jako kolmé tl. 0,6 m z betonu C30/37 XF2, XD1, XC4, 
vyztuženého betonářskou výztuží z oceli B500B, vetknuté do základu (základového prahu). Pohledová 
plocha bude provedena bez dalších úprav jako pohledový beton. Z horních ploch dříků bude vyčnívat 
betonářská výztuž pro kotvení říms. 
Navržena je krycí monolitická železobetonová římsa šířky 1,35 m s výškou líce římsového nosu 
550 mm. Čelo římsy na straně vozovky tvoří obrubník výšky 170 mm. V římse je navržena rezervní 
chránička DN 110. V podélném směru je sklon římsy v proměnném sklonu kopírujícím sklon vozovky 
silnice č. II/309, v příčném směru je 4 %. 
Na římse bude osazeno ocelové zábradlí z otevřených profilů výšky 1,1 m se svislou výplní. 
 

SO 203 Provizorní most 
Po dobu výstavby nového mostu (SO 201) a nábřežní zdi (SO 202) bude provoz v dotčeném úseku 
silnice č. II/309 veden přes provizorní most. Provoz přes mostní provizorium bude jednosměrný, 
řízený kyvadlově světelnou signalizací. Vzhledem k minimálnímu provozu pěších nebude na mostě 
vyčleněn samostatný prostor (pruh) pro pohyb chodců. Pro omezení hlučnosti i zvýšení bezpečnosti 
provozu bude rychlost provozu přes mostní provizorium omezena na 30 km/hod. 
Půdorysně je provizorní most veden v přímé, v příčném i podélném směru je vodorovný.  
Mostní provizorium bude uloženo plošně na ložiscích na nasobě naskládaných silničních panelech 
o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm. Pro mostní provizorium bude použit konstrukční systém MMS 
z příhradových nosníků délky 2,35 m. Mostní závěry a ložiska jsou součástí konstrukce mostního 
provizoria. Délka nosné konstrukce je 18,6 m, šířka 5,2 m. Mostovka je celokovová s upraveným 
povrchem. Šířka vozovky na mostě je navrhována 4,0 m. Mostní provizorium nebude mít římsy. 
Před a za mostním provizoriem budou provedeny nájezdové rampy z recyklované asfaltové směsi. 
Nájezdová rampa před mostem bude provedena na délku 6,0 m, za mostem na délku 4,0 m. 
Recyklovaným materiálem bude rovněž zpevněna stávající štěrková plocha za mostním provizoriem 
ve směru na Deštné v Orlických horách. Nájezdy na mostní provizorium budou opatřeny betonovými 
svodidly délky 6,0 m. Před mostním provizoriem budou umístěny na levé straně, za provizoriem na 
obou stranách. Na levé straně před mostním provizoriem bude pomocí ŽB roury DN 400 zatrubněn 
příkop (s vyústěním do koryta potoka) a na délku 6,0 m provedena provizorní opěrná zídka výšky cca 
0,9 m ze silničních panelů. 
V místě dočasného záboru potřebného pro zřízení mostního provizoria bude na sousedním pozemku 
parc. č. 35/2 (zahrada) v katastr. území Kounov u Dobrušky odstraněna vzrostlá zeleň (jehličnaté 
a okrasné stromky – thuje). 
 

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu 
Přeložka sdělovacího kabelu společnosti CETIN a. s. je dána nutností rekonstrukce mostního objektu 
ev. č. 309-004.  
Stávající sdělovací kabel je veden po levé straně silnice č. II/309 a v místě mostního objektu 
ev. č. 309-004 je pravděpodobně umístěn v chráničce v prostoru krajní římsy. Po dobu rekonstrukce 
mostu bude kabel půdorysně odsunut od původní polohy a provizorně podvěšen na konstrukci 
mostního provizoria.  
Na novém mostním objektu (SO 201) bude kabel veden v půlené chráničce DN 110 v levé mostní 
římse. 
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 Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, 
u p o u š t í  ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.   

Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do deseti dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. 
K námitkám účastníků řízení podaným po stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.  

Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

Speciální stavební úřad sděluje účastníkům řízení, že ve věci vydání stavebního povolení 
pro realizaci výše uvedené stavby byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. V souladu s ust. 
§ 36 odst. 3 správního řádu dává speciální stavební úřad účastníkům řízení možnost seznámit 
se s kompletním spisem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to nejdéle do 5 dnů po uplynutí 
lhůty pro uplatnění námitek. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek správní 
orgán ve věci rozhodne. Speciální stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že lhůta 5 dnů slouží 
pouze k seznámení se s kompletním spisem a k vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho 
vydáním a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky, uplatněné v rámci této lhůty, 
by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad, ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ust. 
§ 112 odst. 1 stavebního zákona, nepřihlíží.  

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Dobruška, odboru 
výstavby a životního prostředí, nám. F. L. Věka 32, II. patro, kancelář č. 201 – silniční hospodářství, 
v pracovní době správního orgánu a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17.00 hodin, v úterý 
a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin.  
 

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení: 

1. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s přihlédnutím k ust. § 112 odst. 1 
stavebního zákona  
 dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 

žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem 
musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu 
Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské 

Předměstí, 500 02 Hradec Králové   

 dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona 
stavebník: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

 dle ust. § 109 písm. b) stavebního zákona 
vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: 
výhradním vlastníkem stavby mostu, navazujících částí silnice i rekonstruované nábřežní zdi je 
stavebník 

 dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona 
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: 
Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 

Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Kopecká Kateřina, nar. 07.03.1984, Kounov 33, 517 92 Kounov 
Kopecký Ondřej, nar. 12.08.1980, Kounov 33, 517 92 Kounov 
Martínek Lukáš, nar. 29.06.1986, Milady Horákové 1072/17, Nový Hradec Králové, 

500 06 Hradec Králové 
MI Estate s. r. o., IČ: 082 94 208, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3 
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Obec Kounov, IČ: 002 74 992, Kounov 51, 517 92 Kounov 
Stafková Gabriela, nar. 28.10.1981, Ferdinandov 100, 463 62 Hejnice 

 dle ust. § 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, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena (vlastníci a správci sítí, komunikací, toků a pod.): 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV 
Krysl Václav, nar. 08.01.1955, třída SNP 593/23, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Kryslová Alena, nar. 17.02.1957, třída SNP 593/23, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

2. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu  
(další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 
povinnostech) 

 dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona 
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo 
stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato jejich práva prováděním 
stavby přímo dotčena: 
Kopecký Ondřej, nar. 12.08.1980, Kounov 33, 517 92 Kounov 
Ing. Marek Jiří, nar. 19.04.1961, Belveder 66, 518 01 Dobruška 
Martínek Lukáš, nar. 29.06.1986, Milady Horákové 1072/17, Nový Hradec Králové, 

500 06 Hradec Králové 
Řeháková Pavlína, nar. 13.04.1971, Kounov 58, 518 01 Val 
Štěpán Richard, nar. 06.02.1966, Kounov 12, 517 92 Kounov 

Vlastnické poměry stavbou dotčených a s nimi sousedících pozemků byly speciálním stavebním 
úřadem ověřeny dálkovým přístupem dle katastru nemovitostí ČR vedeného Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou. 
 

Stanoviska sdělili: 
 Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, nám. F. L. Věka 11, 

518 01 Dobruška 
Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, č. j.: PDMUD 
22007/2019  ze dne 06.08.2019 

 Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, nám. F. L. 
Věka 11, 518 01 Dobruška 
Sdělení č. j.: PDMUD 24284/2019 ze dne 02.09.2019 

 Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, 
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu záměru na akci: „Most ev. č. 309-004 
přes Zlatý potok v Kounově“, č. j.: MUD 3212/2019 OVŽP/DM ze dne 20.08.2019 

 Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako 
věcně příslušný vodoprávní úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
Závazné stanovisko – souhlas ke stavbě: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, 
č. j.: MUD 4567/2019 OVŽP/TS ze dne 30.10.2019 

 Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, 
správní orgán na úseku odpadového hospodářství, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška,  
Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady k záměru „ Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok 
v Kounově“, spis. zn.: MUD 4778/2019 OVŽP/DM ze dne 13.11.2019 

 Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako 
věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
Závazné stanovisko – souhlas k zásahu, kterým má být rekonstrukce silničního mostu pod názvem 
stavby:  „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ do významného krajinného prvku  
(vodního toku), spis. zn.: MUD 4541/2019 OVŽP/RB ze dne 07.11.2019 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, 
IPPC a technické ochrany životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
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Sdělení z hlediska zařazení záměru „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
EIA“), č. j.: KUKHK-23768/ZP/2019 ze dne 30.07.2019 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany 
přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Stanovisko dle ust. §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOPK“) k realizaci záměru „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, 
zn.: KUKHK-24019ZP/2019 ze dne 16.05.2019 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, 
územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok 
v Kounově“, č. j.: KHSHK 29123/2019/HOK.RK/Li ze dne 06.09.2019 

 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, 
Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ke stavbě Most ev. č. 309-004 
přes Zlatý potok v Kounově, č. j.: HSHK-3944-2/2019 ze dne 15.08.2019 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát 
územního odboru Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Stanovisko k projektové dokumentaci „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ 
pro stavební řízení, č. j.: KRPH-81948/ČJ-2019-050706 ze dne 20.08.2019 

 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Závazné stanovisko pro ohlášení stavby, územní řízení, stavební řízení stavby Most ev. č. 309-004 
přes Zlatý potok v Kounově, k. ú. Kounov, sp. zn.: 80655/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 18.09.2019 

 Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 
500 01 Hradec Králové 
Odborné souhlasné stanovisko ke stavbě Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, 
č. j.: MO 255596/2019-5512HK ze dne09.09.2019 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ke stavebnímu 
řízení stavby Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, č. j.: 706323/19 ze dne 31.07.2019 
Vyjádření k projektové dokumentaci: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, 
zn.: VTS/0502/2020/Min ze dne 05.02.2020 

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: 
Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, zn.: 0100952621 ze dne 10.07.2018 
Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení 
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Most ev. č. 309-004 
přes Zlatý potok v Kounově, zn.: 0101297326 ze dne 22.04.2020 
Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok 
v Kounově“, zn.: 1105178505 ze dne 07.08.2019 
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, 
zn.:  1105089015 ze dne 07.08.2019 

 Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Stanovisko správce povodí k dokumentaci na akci: Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok 
v Kounově, č. j.: PLa/2019/034710 ze dne 17.10.2019 

 T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4 
Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě 
technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. pro stavbu: Most 
ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, zn.: E17494/20 ze dne 22.04.2020 

 Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5  
Vyjádření k žádosti k akci: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, zn.: 180711-
084586269  ze dne 11.07.2018 
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K žádosti o vydání stavebního povolení stavebník doložil: 

 Plnou moc stavebníka ze dne 14.01.2021 zastoupeného hejtmanem kraje Mgr. Martinem 
Červíčkem, jako zmocnitele, udělenou společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. 
s., se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím 
Brandejsem, ředitelem společnosti, jako zmocněnci, k zastupování Královéhradeckého kraje při 
činnostech nutných pro přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve 
vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející 
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních 
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke 
vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje,  

 Pověření společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., se sídlem Kutnohorská 
59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené ředitelem společnosti Ing. Jiřím Brandejsem, 
pana Ing. Ladislav Khola, nar. 31.03.1968, bytem Dobrovského 366, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, pracovníka společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. jednáním 
ve jménu společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. a na základě plné moci 
vydané hejtmanem Královéhradeckého kraje i ve jménu Královéhradeckého kraje ve všech řízeních 
u příslušných správních úřadů a soudů, které se budou dotýkat práv a oprávněných zájmů 
Královéhradeckého kraje a společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. nebo na 
jejichž základě by vlastnická práva Královéhradeckého kraje nebo společnosti ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a. s. mohla být dotčena, 

 souhlas pana Ondřeje Kopeckého, nar. 12.08.1980, bytem Kounov 33, 517 92 Kounov, paní 
Kateřiny Kopecké, nar. 07.03.1984, bytem Kounov 33, 517 92 Kounov a společnosti MI Estate 
s. r. o., IČ: 082 94 208, se sídlem Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, spoluvlastníků 
pozemku parc. č. st. 29 v katastr. území Kounov u Dobrušky, k provedení stavebního záměru 
na uvedeném pozemku dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vyznačený, v souladu 
s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, na situačním výkresu projektové dokumentace, 

 souhlas pana Lukáše Martínka, nar. 29.06.1986, bytem Milady Horákové 1072/17, Nový Hradec 
Králové, 500 06 Hradec Králové, výhradního vlastníka pozemku parc. č. 35/2 v katastr. území 
Kounov u Dobrušky, k provedení stavebního záměru na uvedeném pozemku dle ust. § 110 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona, vyznačený, v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, 
na situačním výkresu projektové dokumentace, 

 souhlas obce Kounov, IČ: 002 74 992, se sídlem Kounov 51, 517 92 Kounov, výhradního vlastníka 
pozemků parc. č. 431, parc. č. 1765/1 a parc. č. 1877/2 v katastr. území Kounov u Dobrušky, 
k provedení stavebního záměru na uvedených pozemcích dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního 
zákona, vyznačený, v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, na situačním výkresu 
projektové dokumentace, 

 souhlas Povodí Labe, s. p., IČ: 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 
500 03 Hradec Králové, závodu Pardubice se sídlem Cihelna 135, 530 09 Pardubice, výhradního 
oprávněného k hospodaření s majetkem státu – pozemků parc. č. 1852/1 a parc. č. 1852/5 v katastr. 
území Kounov u Dobrušky, k provedení stavebního záměru na uvedených pozemcích dle ust. § 110 
odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vyznačený, v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, 
na situačním výkresu projektové dokumentace, 

 doklady o dřívější snaze o korespondenci mezi stavebníkem, ostatními spoluvlastníky pozemku 
parc. č. st. 29 v katastr. území Kounov u Dobrušky a paní Gabrielou Stafkovou, nar. 28.10.1981, 
bytem Ferdinandov 100, 463 62 Hejnice, 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7DHM200004 uzavřenou dne 
06.04.2020 mezi Povodím Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové, zastoupeným Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou, jako budoucím 
povinným, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 
Královéhradeckého kraje, jako budoucím oprávněným, na straně druhé, jíž se budoucí povinný 
dohodl s budoucím oprávněným o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži 
pozemků ve vlastnictví budoucího povinného v rozsahu jejich dotčení vyplývajícího z realizace 
stavební akce „Most ev. č. 309-004 přes vodní tok Dědina, Kounov“ v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem, 
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 Smlouvu o nájmu pozemků číslo 7DHM200005 uzavřenou dne 19.04.2020 mezi Povodím Labe, 
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 
zastoupeným Ing. Petrem Michalovichem, ředitelem závodu Pardubice, jako pronajímatelem, 
na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové, zastoupeným Ing. Václavem Nýčem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, jako nájemcem, na straně druhé, o pronájmu částí pozemkových parcel 
č. 1852/1 a 1852/5 v katastrálním území Kounov u Dobrušky k dočasnému užívání jako staveniště 
pro stavební akci „Most ev. č. 309-004 přes vodní tok Dědina, Kounov“, 

 Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dne 25.11.2019 mezi Ondřejem Kopeckým, 
nar. 12.08.1980, bytem Kounov 33, 517 92 Kounov, spoluvlastníkem pozemku parc. č. st. 29 
v katastr. území Kounov u Dobrušky (spoluvlastnický podíl 1/6), Ondřejem Kopeckým, 
nar. 12.08.1980, a Kateřinou Kopeckou, nar. 07.03.1984, oba bytem Kounov 33, 517 92 Kounov, 
spoluvlastníky pozemku parc. č. st. 29 v katastr. území Kounov u Dobrušky (SJM – 
spoluvlastnický podíl 3/6), jako vlastníky, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., 
hejtmanem Královéhradeckého kraje, jako investorem, na straně druhé, jíž vlastníci udělují 
investorovi právo provést na uvedeném pozemku v jejich vlastnictví stavbu „Most ev. č. 309-004 
přes Zlatý potok v Kounově“ a investorovi tak vzniká právo užívat uvedený pozemek v rozsahu 
nezbytném pro realizaci stavby, právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací 
a následným provozem, opravami a údržbou stavby, 

 Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dne 26.11.2019 mezi Lukášem Martínkem, 
nar. 29.06.1986, bytem Milady Horákové 1072/17, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, 
výhradním vlastníkem pozemku parc. č. 35/21 v katastr. území Kounov u Dobrušky, jako 
vlastníkem, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 
Královéhradeckého kraje, jako investorem, na straně druhé, jíž vlastník uděluje investorovi právo 
provést na uvedeném pozemku v jeho vlastnictví stavbu „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok 
v Kounově“ a investorovi tak vzniká právo užívat uvedený pozemek v rozsahu nezbytném 
pro realizaci stavby, právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací a následným 
provozem, opravami a údržbou stavby, 

 Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dne 04.12.2019 mezi obcí Kounov se sídlem 
Kounov 51, 517 92 Kounov, zastoupenou Ing. Jaroslavem Baškem, starostou obce Kounov, 
výhradním vlastníkem pozemků parc. č. 431, parc. č. 1765/1 a parc. č. 1877/2 v katastr. území 
Kounov u Dobrušky, jako vlastníkem, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., 
hejtmanem Královéhradeckého kraje, jako investorem, na straně druhé, jíž vlastník uděluje 
investorovi právo provést na uvedených pozemcích v jeho vlastnictví stavbu „Most ev. č. 309-004 
přes Zlatý potok v Kounově“ a investorovi tak vzniká právo užívat uvedené pozemky v rozsahu 
nezbytném pro realizaci stavby, právo vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s realizací 
a následným provozem, opravami a údržbou stavby, 

 projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby vypracovanou Projekční 
kanceláří PRIS spol. s r. o, Osová 20, 625 00 Brno, hlavním inženýrem projektu a zodpovědným 
projektantem Ing. Martinem Řehulkou, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro mosty a inženýrské 
konstrukce, statiku a dynamiku staveb, evid. č. autorizace 1003412, v říjnu 2018, aktualizované 
v listopadu 2021, obsahující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy 
(celkovou situaci, koordinační situaci, geodetický koordinační výkres), dokumentaci stavebních 
objektů (SO 182 – Dopravně inženýrská opatření, SO 201 – Most ev. č. 309-004, SO 202 – 
Nábřežní zeď, SO 203 – Provizorní most, SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu), zásady 
organizace výstavby (plán organizace výstavby, plán kontrolních prohlídek, nakládání s odpady, 
BOZP, povodňový plán, havarijní plán), dokladovou část, soupis prací a související dokumentaci 
(zaměření, záborový elaborát, inženýrsko geologický průzkum, diagnostický průzkum); rozsahem 
a obsahem odpovídající ustanovením vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb přílohy č. 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení 
stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení, 
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 stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů a sdělení a stanoviska vlastníků popř. správců 
dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 
obsažená v dokladové části projektové dokumentace, 

 plán kontrolních prohlídek stavby (součást zásad organizace výstavby projektové dokumentace). 
 

Poučení účastníků řízení o základních právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Účastník řízení má zejména tato práva:  
 pokud účastník řízení prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka 

zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu) 
 pokud je účastník řízení občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině, která 

tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit 
podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu) 

 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit 
i ústně do protokolu; v téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce (§ 
33 odst. 1 správního řádu) 

 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí;  přičemž 
správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 
správního řádu) 

 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 
 před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního 

řádu) 
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
 činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 

správního řádu) 
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve prospěch 

účastníka řízení i v jeho neprospěch (§ 50 odst. správního řád) 
 na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) 

Účastník řízení má zejména tyto povinnosti:  

 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu) 
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání 

rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 
 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu). 
 

 (otisk razítka) 
 
 
 
 
 
 
                                
                               Ing.František Siegl 
                           oprávněná úřední osoba 
odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství 
                        Městského úřadu Dobruška 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Obecního 
úřadu Kounov po dobu 15-ti dnů. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou 
prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dobruška.  

Žádáme dotčené úřady o vyvěšení a zveřejnění na úřední desce. Neprodleně po sejmutí z úřední desky 
žádáme o vrácení dokumentu s potvrzením o jeho vyvěšení a sejmutí (viz. níže), zpět zdejšímu 
speciálnímu stavebnímu úřadu (Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí).  
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
Datum vyvěšení:  …………………………                    Datum sejmutí:  …………………………... 
 
 
………………………………………………                   …...…………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:                      Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: 
 
Razítko:                                                                             Razítko: 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
jednotlivě: 

úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  
Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Kounov, Kounov 51, 517 92 Kounov, IDS: m2ga75k 
 
veřejnou vyhláškou dle ust. §§ 25 a 144 odst. 6 správního řádu: 
účastníci řízení dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona 

Stafková Gabriela, Ferdinandov 100, 463 62 Hejnice 
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