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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 
sekce stavební - oblast Praha 

 
Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-8/Hm V Praze dne 19. srpna 2014 
Č. j.: DUCR-46987/14/Hm Telefon: 602 378 117 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Hron E-mail: hron@ducr.cz 

R O Z H O D N U T Í  
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby 
na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1  písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  
pro stavbu dráhy: 

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O - Častolovice - Solnice,  
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“ 

 
Stavba je členěna na tyto provozní soubory a stavební objekty:  
PS 02-01-02-01 ŽST Častolovice, staniční zabezpečovací zařízení  
PS 02-01-02-01.1 ŽST Častolovice, kabelová lávka  
PS 02-01-12-01 ŽST Rychnov n.K., staniční zabezpečovací zařízení 
PS 02-01-01-01 Kostelec n.O. - Častolovice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 02-01-03-01 Častolovice - Týniště n.O., traťové zabezpečovací zařízení 
PS 02-01-11-01 Častolovice - Rychnov n.K., traťové zabezpečovací zařízení 
PS 02-02-01-01 Kostelec n.O. - Častolovice, DOK, TK 
PS 02-02-03-01 Častolovice - Týniště n.O., DOK, TK 
PS 02-02-11-01 Častolovice - Rychnov n.K., DOK, TK  
PS 02-02-02-01 ŽST Častolovice, místní kabelizace 
PS 02-02-12-01 ŽST Rychnov n.K., místní kabelizace 
PS 02-02-01-02 Kostelec n.O. - Častolovice, přenosový systém 
PS 02-02-11-02 Častolovice - Rychnov n.K., přenosový systém  
PS 02-02-01-12 Kostelec n.O. - Častolovice, úpravy stávajícího DK 
PS 02-02-01-13 Kostelec n.O. - Častolovice, úpravy stávajícího DOK-ČDT 
PS 02-02-03-12 Častolovice - Týniště n.O., úpravy stávajícího DK 
PS 02-02-03-13 Častolovice - Týniště n.O., úpravy stávajícího DOK-ČDT 
PS 02-02-11-12 Častolovice - Rychnov n.K., úpravy stávajícího DK00 
PS 02-02-02-03 ŽST Častolovice, telefonní zapojovač 
PS 02-02-12-03 ŽST Rychnov n.K., telefonní zapojovač 
PS 02-02-02-06 ŽST Častolovice, ASHS  
PS 02-02-12-06 ŽST Rychnov n.K., ASHS 
PS 02-02-02-07 ŽST Častolovice, EZS  
PS 02-02-12-07 ŽST Rychnov n.K., EZS 
PS 02-02-02-11 ŽST Častolovice, sdělovací zařízení 
PS 02-02-12-11 ŽST Rychnov n.K., sdělovací zařízení 
PS 02-02-02-04 ŽST Častolovice, informační zařízení 
PS 02-02-12-04 ŽST Rychnov n.K., informační zařízení 
PS 02-02-02-05 ŽST Častolovice, rozhlasové zařízení 
PS 02-02-11-05 Častolovice - Rychnov n.K., rozhlasové zařízení 
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PS 02-02-12-05 ŽST Rychnov n.K., rozhlasové zařízení 
PS 02-02-02-08 ŽST Častolovice, kamerový systém 
PS 02-02-12-08 ŽST Rychnov n.K., kamerový systém 
PS 02-02-03-09 Častolovice - Týniště n.O., TRS 
PS 02-02-11-09 Častolovice - Rychnov n.K., TRS 
PS 02-02-03-10 Častolovice - Týniště n.O., MRS 
PS 02-02-11-10 Častolovice - Rychnov n.K., MRS 
PS 02-02-00-01 Dálková kontrola a ovládání sdělovacího zařízení 
PS 02-03-02-01 ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS 35/0,4kV  
  
SO 02-11-02-01 ŽST Častolovice,  železniční spodek 
SO 02-11-12-01 ŽST Rychnov n.K., železniční spodek 
SO 02-11-02-02 ŽST Častolovice, železniční svršek 
SO 02-11-02-02.1 ŽST Častolovice, úprava oplocení 
SO 02-11-12-02 ŽST Rychnov n.K.,  železniční svršek 
SO 02-11-12-02.1 ŽST Rychnov n.K., úprava oplocení 
SO 02-12-02-01 ŽST Častolovice, nástupiště 
SO 02-12-02-01.1 ŽST Častolovice, orientační systém 
SO 02-12-12-01 ŽST Rychnov n.K., nástupiště 
SO 02-12-12-01.1 ŽST Rychnov n.K., orientační systém 
SO 02-13-01-01 Kostelec n.O. - Častolovice, železniční přejezdy 
SO 02-13-03-01 Častolovice - Týniště n.O., železniční přejezdy 
SO 02-13-11-01 Častolovice - Rychnov n.K., železniční přejezdy 
SO 02-14-02-01 ŽST Častolovice, most v km 58,157 
SO 02-20-02-02 ŽST Častolovice, napojení potrubního vedení objektu SÚ 
SO 02-20-12-02 ŽST Rychnov n.K., napojení potrubního vedení objektu SÚ 
SO 02-15-02-01 ŽST Častolovice, protihlukové stěny 
SO 02-16-02-01 ŽST Častolovice, provozně-technologický objekt 
SO 02-16-12-01 ŽST Rychnov n.K., provozně-technologický objekt  
SO 02-18-02-01 ŽST Častolovice, EOV  
SO 02-18-12-01 ŽST Rychnov nad Kněžnou, EOV 
SO 02-19-01-01 Kostelec - Častolovice, kabelové rozvody NN, úprava osvětlení a přípojky pro PZS 
SO 02-19-02-01 ŽST Častolovice, kabelové rozvody NN a úprava osvětlení 
SO 02-19-03-01 Častolovice - Týniště n.O., přípojky NN pro PZS 
SO 02-19-11-01 Častolovice - Rychnov n.K., kabelové rozvody NN, úprava osvětlení a přípojky pro  

PZS 
SO 02-19-12-01 ŽST Rychnov n.K., kabelové rozvody NN a úprava osvětlení 

Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 

Umístění stavby: 
Stavba je umístěna na pozemcích: 
parc. č. 1572/10, 607/1, 2294/42, 2299/1, 2299/2, 2299/3, 2294/1 v kat. území Týniště nad Orlicí, 
parc. č. 1034/4, 916/2, 1207/1, 1320/1 v kat. území Lípa nad Orlicí, 
parc. č. 39/5, st.281, 516/1 v kat. území Čestice u Častolovic, 
parc. č. 1165/2, 1158/23, 222/1, 212, 1174/2, 1175/3, 1175/2, 222/2, 1216/1, 256/2, 1158/16, 1158/17, 
1192/1, 1192/2, 1218, 1219, 1302/3, st.855, 1158/1, 1158/5, 1158/22, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 
1335, 1349, 1350, st.192, st.401, st.879, 1158/18, 1158/19, 1158/23, 1376, 1377 v kat. území Častolovice, 
parc. č. 4039, 981/1, 981/24, 981/25, 1849/2, 1849/46, 1849/47, 1849/48, 3885, 981/32, 4129 v kat. 
území Kostelec nad Orlicí, 
parc. č. 3308, 3064, 3115, 3271, 3341, 3045, 3087, 3277, 3278 v kat. území Synkov, 
parc. č. 3208, 3251, 3578, 3527, 3558, 3579, 3224, 3107, 3192, 3512 v kat. území Slemeno u Rychnova 
nad Kněžnou,  
parc. č. 740/2, 451/7, 451/40, 451/38, 740/1, 451/2, 451/39, 740/2, 735, 737, 738, 739/1, 739/2 v kat. 
území Tutleky, 
parc. č. 113, 114 v kat. území Jámy u Rychnova nad Kněžnou, 
parc. č. 3194/1, 2926/6, 2926/8, 3215/14, 1301, 2966/4, 1496, 1495, 1438, 2958/2, 2963/2, 2966/1, 
3215/2, 3215/3, 3132, 1504/13, 3212/1, 3212/2, 3213, 3214, 3215/1, 3215/10, 3216, 3217, 1458/1, 
1458/2, 1458/3, 3215/11, 3227, 3228 v kat. území Rychnov nad Kněžnou. 



 

3 /14 

 
Stručný popis stavby: 

Předmětem stavby je provedení stavebních a technologických úprav za účelem zvýšení kapacity 
železniční tratě v traťovém úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice (2. část stavby). Nutnost 
provedení stavby je dána zastaralostí technologického, sdělovacího a silnoproudého zařízení v daném 
úseku. V rámci stavby dojde k rekonstrukci technologického zařízení v jednotlivých železničních 
stanicích a mezistaničních úsecích, nové traťové zabezpečovací zařízení bude zřízeno v traťových úsecích 
Kostelec nad Orlicí – Častolovice, Častolovice – Týniště nad Orlicí a Častlovice – Rychnov nad 
Kněžnou. V rámci stavby bude rovněž provedena výstavba a rekonstrukce celkem 20-ti přejezdových 
zabezpečovacích zařízení železničních přejezdů. V železničních stanicích Častolovice a Rychnov nad 
Kněžnou dojde k rekonstrukci a rozšíření stávajícího kolejiště a k realizaci nových staničních 
zabezpečovacích zařízení, v železničních stanicích Týniště nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí dojde 
k úpravám stávajících technologických zařízení. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními 
stavebního zákona. 

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu 
na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby 
údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního 
souhlasu. 

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na 
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou 
držiteli takového oprávnění. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát 
o ochranu osob na staveništi. 

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení 
v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za 
odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich 
zaměření situačními a výškovými kótami. 

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti 
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník zajistí 
vydání průkazů způsobilosti určeného technického zařízení u Drážního úřadu, sekce technické. 

12. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při provozování dráhy 
a drážní dopravy i osob zajišťujících jejich provoz. Prostory staveniště budou řádně označeny 
a uzavřeny. 
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13. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na 
staveniště po celou dobu výstavby. Případné uzavírky železničních přejezdů v souvislosti 
s prováděním stavby budou řádně v předstihu projednány. 

14. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 

15. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým 
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu 
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 

16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady. 

17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření  k minimalizaci prašnosti při 
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních  vleček o zahájení 
stavebních prací.  

19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

20. S odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a předpisy souvisejícími. 

21. Stavebník dodrží podmínky stanovisek Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – 
životní prostředí, č. j. SÚŽP 315/2014-373/14-lc ze dne 13. 2. 2014 a č. j. ŽP 2580/2012-9451/12-
Ce ze dne 14. 5. 2012:   

- nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené 
skládce, ostatní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění a evidence odpadů budou archivovány 
a uchovávány pro kontrolu.   

- investor je povinen při stavební činnosti postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, v případě zjištění výskytu zvláště 
chráněných druhů je nutno respektovat § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- část srážkových vod ze zpevněných ploch bude v souladu s ust. § 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využití území, svedena neškodným způsobem volně na terén 

- stavbou nesmí dojít ke snížení průtočnosti koryta vodního toku (Konopáč) a musí být zajištěna 
průtočnost zatrubněné části na průtok Q100 

22. Stavebník dodrží podmínku stanoviska Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy – 
obecní živnostenský úřad, č. j. ODOŽÚ 365/2014-1399/2014-vs ze dne 24. 1. 2014:   

- v případě, že stavebními a technologickými úpravami, dojede k omezení silničního provozu 
v úseku správního obvodu Kostelec nad Orlicí, požádá stavebník zdejší silniční správní úřad 
o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích.   

23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odbor organizačně - 
správní, č. j. OSO 139/2014-1289/2014-lf ze dne 6. 2. 2014:   

- příprava akce bude oznámena subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 22 odst. 2 (archeologickému pracovišti) 

- bude sdělen termín zahájení stavby, započetí zemních a výkopových prací bude ohlášeno cca 
3 týdny před termínem 

- bude umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění 
zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb. bude 
uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti 
v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva 
o jeho provedení. 

- náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby budou hlášeny příslušnému archeologickému 
pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče. Nález i naleziště musí poté zůstat podle 
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§ 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování 
pracovníkem odborného archeologického pracoviště.  

24. Stavebník dodrží podmínky stanovisek Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby 
a životního prostředí, č. j. OVŽP-10463/12-12619/2012/La ze dne 5. 11. 2012, č. j. OVŽP-
2218/14-283/2014/Syn ze dne 6. 2. 2014 a č. j. OVŽP-12914/14-2699/2014-Ku ze dne 5. 5. 2014:   

- rekonstrukce kabelové trasy zabezpečovací a sdělovací techniky v mezistaničních úsecích bude 
ukládána do země souběžně s kolejí 

- výkopový materiál bude po dobu pokládky kabelů ukládán podél výkopu nebo odvážen na 
mezideponie, materiál nebude vrstven ani rozprostírán mimo těleso trati 

- stavbou nesmí dojít k narušení vodního koryta včetně břehů, nebude docházet k rozjíždění 
travnatých ploch podél vodního toku. Nesmí dojít k poškození ani znečištění vodního toku. 

- kácení dřevin podléhá povolení dle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, příslušným orgánem ochrany přírody a rozsah kácení včetně zákresu bude oznámen 
v dostatečně dlouhé době i zdejšímu úřadu 

- vzniklé změny během rekonstrukce, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody 
a krajiny, budou průběžně orgánu ochrany přírody oznámeny  

- podle § 8 odst. 1a) zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a v souladu 
s § 10 odst. 4b) vyhlášky č. 13/1994 Sb., se neukládá povinnost provést skrývku ornice, neboť 
na pozemku se vlivem činnosti v minulosti ornice téměř nevyskytuje 

- pokud bude při provádění stavebních prací skryta nějaká ornice, bude tato sejmuta a použita 
pro odhumusování nových svahů 

- zástupce správce vodního toku Kněžná (Povodí Labe, s. p., provozní středisko Žamberk) bude 
přizván na předání staveniště zhotoviteli 

- křížení a souběhy navrženého kabelového vedení s vodními toky musí být provedeny v souladu 
s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi 
a vedeními“ 

- kabelové žlaby nesmí zasahovat do průtočných profilů mostů nebo propustků a budou umístěny 
dle možností na povodní strany 

- v místech, kde bude kabelové vedení umístěno v souběhu s vodními toky, bude vedení vedeno 
v min. odstupové vzdálenosti 8 m od přilehlých břehových hran toků. V ostatních případech, 
kde nelze tuto podmínku dodržet, budou odstupové vzdálenosti konzultovány a odsouhlaseny 
uvedeným provozním střediskem Žamberk. 

- detailní řešení jednotlivých křížení inženýrských sítí s vodními toky ve správě Povodí Labe, 
s. p., a stavebních objektů, které budou umístěny do koryt vodních toků a na pozemky s právem 
hospodaření na Povodí Labe, s. p., budou správci toku předloženy k odsouhlasení před 
zahájením prací 

- dokončené stavební objekty budou převzaty příslušným úsekovým technikem správce vodního 
toku provozního střediska Žamberk (p. Suchodol Milan) 

- po ukončení stavby budou pozemky s právem hospodaření na Povodí Labe, s. p., a koryta 
vodních toků uvedeny do řádného stavu a budou předány příslušnému úsekovému technikovi 

- dodavatel stavby v případě přerušení prací nebude ponechávat v korytu toku ani na pobřežních 
pozemcích, kde by hrozilo zasažení povodňovou vlnou, žádný stavební materiál ani 
odplavitelné konstrukce (lešení, provizorní stavební prvky apod.) 

- stavební činností nesmí dojít k znečištění toku betonovou směsí, ropnými či jinými závadnými 
látkami 

- stavebník přizve zástupce Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských 
děl, ke kontrole provedených prací, které se budou týkat objektů spravovaných SPÚ – HOZ 
Synkov, trubní kanál v km trati 3,55 a HOZ Synkov, trubní kanál v km trati 3,90 

25. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, č. j. OŠKMT-2510/14-151/2014/Dvo ze dne 10. 2. 2014:   

- stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, stavebník (investor) je ve smyslu § 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
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oznámit Archeologickému ústavu AV ČR případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj 
záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu   

- dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto 
stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. nejpozději do druhého dne 
nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu 

26. Stavebník dodrží podmínky souhlasu Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru správy 
nemovitostí, č. j. OSN/2013 ze dne 7. 3. 2013:   

- přechod kabelového vedení pod komunikací (na pozemku parc. č. 2926/8, kat. území Rychnov 
nad Kněžnou) bude proveden protlakem nebo podvrtem v hloubce min. 100 cm pod niveletou 
vozovky 

- startovací jámy budou umístěny mimo silniční pozemek, umístěním kabelového vedení nedojde 
k poškození konstrukce vozovky 

- při výkopu startovacích jam bude rozkopaná nebo neupravená část řádně uzavřena pro pěší 
provoz a zabezpečena dle platných předpisů proti vzniku úrazu chodců 

- akce musí být zabezpečena tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního a pěšího 
provozu 

- při akci nebude znečištěn povrch vozovky a ostatní veřejné prostranství, případné znečištění 
bude ihned odstraněno. Při stavebních pracích bude v maximální míře šetřena městská zeleň. 

- po ukončení akce bude prostor zásahu uveden do bezvadného stavu, včetně zatravněných 
ploch, a protokolárně předán zástupci vlastníka 

27. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, úz. 
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, č. j. S-KHSHK 7498/2012/9/HOK.RK/Li ze dne 11. 3. 2014:   

- v průběhu předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu stavby za plného provozu na 
železnici v žst. Častolovice a žst. Rychnov nad Kněžnou je třeba provést měření hluku 
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z železniční dopravy:  

- v chráněném venkovním prostoru stavby, výpočtový bod A pro žst. Častolovice – objekt 
k bydlení Masarykova čp. 168 v Častolovicích – v denní a noční době 

- v chráněném venkovním prostoru stavby, výpočtový bod F pro žst. Rychnov nad Kněžnou – 
objekt bydlení Soukenická č. p. 522 v Rychnově nad Kněžnou – v denní i noční době 

- k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol (zpracovaný 
akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení 
přípustných hlukových limitů 

- nejméně 30 dnů před zahájením odstranění částí stavby obsahujících azbest podá stavební 
podnikatel provádějící odstranění částí stavby obsahujících azbest na Krajskou hygienickou 
stanici Královéhradeckého kraje hlášení prací s azbestem se stanovenými náležitostmi 

- k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad o výsledku 
rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – 
prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – výtokový 
kohout umyvadla u WC v provozně-technologickém objektu žst. Častolovice 

28. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Labe, s. p., zn. PVZ/14/2196/Hv/0 ze dne 13. 3. 
2014:   

- souhlasíme s realizací stavby při dodržení podmínek a požadavků uvedených v našich 
předešlých vyjádřeních č. j. PVZ/12/8876/Hv/0 ze dne 18. 5. 2012 a č. j. PVZ/13/17306 ze dne 
12. 8. 2013  

- v místech, kde bude kabelové vedení umístěno v souběhu s vodními toky, požadujeme toto 
vedení vést v minimální odstupové vzdálenosti 8 m od přilehlých břehových hran toků. Tato 
podmínka platí pro místa, kde je to možné dodržet. V ostatních případech budou odstupové 
vzdálenosti konzultovány a odsouhlaseny níže uvedeným provozním střediskem Žamberk. 

- požadujeme zástupce Povodí Labe, s. p. – provozního střediska Žamberk (Orlická 1101, 564 01 
Žamberk, tel. 465 612 014) přizvat na předání staveniště zhotoviteli  
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- detailní řešení jednotlivých křížení inženýrských sítí s vodními toky ve správě Povodí Labe, 
s. p., a stavebních objektů, které budou umístěny do koryt vodních toků a na pozemky s právem 
hospodaření na Povodí Labe, s. p., požadujeme předložit k odsouhlasení před zahájením prací  

- dokončené stavební objekty požadujeme převzít příslušnými úsekovými techniky výše 
uvedeného provozního střediska Žamberk 

- při realizaci stavby nesmí být ukládán stavební ani výkopový materiál do koryt vodních toků 
ani do míst, odkud by mohl být splaven při zvýšených průtocích 

- po ukončení stavby budou pozemky s právem hospodaření na Povodí Labe, s. p., a koryta 
vodních toků uvedeny do řádného stavu a budou předány příslušným úsekovým technikům 

29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Lesy České republiky, s. p., Správy toků – oblast Povodí 
Labe, č. j. LCR953/000354/2014 ze dne 27. 1. 2014:   

- do vodního toku (č. IDVT 10171770) a jeho okolí nebudou umisťovány žádné stavební objekty 
- případná kabelová trasa bude tok překonávat po konstrukci propustku tak, že nebude zmenšen 

průtočný profil 
- bez našeho vědomí nebudou odstraňovány břehové porosty vodního toku 

30. Stavebník dodrží podmínku vyjádření Státního pozemkového úřadu, oddělení správy 
vodohospodářských děl, č. j. SPU 044535/2014 ze dne 14. 2. 2014:   

- stavebník přizve zástupce Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských 
děl, ke kontrole prováděných prací na objektech spravovaných SPÚ 

31. Stavebník dodrží podmínku vyjádření Českého rybářského svazu, Východočeského územního 
svazu Hradec Králové, zn. vl.97/14 ze dne 24. 2. 2014:   

- požadujeme informovat Český rybářský svaz, VčÚS, v předstihu alespoň 21 dní o případných 
zásazích do dotčených toků (Alby, Kněžné, Štědrého potoka, Doubravického potoka, 
Olešnického potoka a Konopáče) pro možnost odlovení a záchrany vodních živočichů   

32. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, 
č. j. SUSKHK/1541/14/PO-Ho ze dne 17. 2. 2014:   

- v místech křížení, kde se jedná o pozemek SŽDC, nebude zasaženo do tělesa komunikace, 
případná křížení kabelového vedení budou provedena protlaky 

- terén bude upraven do původního stavu 
- případné omezení dopravy bude předem konzultováno 
- požadujeme oznámit zahájení prací (p. Holoubek, tel. 725 549 409) 
- souhlasem s prováděním stavebních prací na silničním pozemku (pozemek pod silnicí ve 

vlastnictví Královéhradeckého kraje) je uzavření nájemní smlouvy, o tu si investor – zhotovitel 
požádá v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. K žádosti budou předloženy 
termíny a zábory silničního pozemku. 

- neprodleně po ukončení prací investor – zhotovitel požádá o sepsání předávacího protokolu 

33. Stavebník dodrží podmínku stanoviska Policie ČR, KŘ Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad 
Kněžnou, č. j. KRPH-166-17/ČJ-2014-050706 ze dne 29. 1. 2014:   

- před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu, 
předložit k posouzení návrh dopravně-inženýrského opatření včetně harmonogramu prací 

34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec 
Králové, č. j. ŘSD/167/37000/2014/Ma ze dne 20. 1. 2014:   

- přechod komunikace I/11 bude proveden protlakem chráničky kabelu kolmo k ose komunikace 
v hloubce min. 120 cm pod povrchem vozovky v délce 14 bm. Startovací jámy budou provedeny 
mimo silniční těleso silnice I/11. Výkopek nebude ukládán na vozovku. 

- pokud dojde k záboru komunikace pro umístění dopravního značení či mechanizace, uzavře 
zhotovitel s naší organizací před zahájením stavebních prací Smlouvu o pronájmu silnice 
I. třídy (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 

- po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikace a těleso silnice I/11 
bude protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové 
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- výše uvedená stavba bude probíhat současně se stavbou „Rekonstrukce přejezdu v km 1,212 
trati Častolovice – Solnice“, budou dodrženy všechny podmínky dané ve vyjádření 
ŘSD/1308/37000/2012/Ma ze dne 2. 5. 2012 

35. Stavebník dodrží podmínku vyjádření Obce Lípa nad Orlicí, č. j. 00041/14/VR ze dne 15. 1. 2014:   

- požadujeme písemné oznámení zahájení prací cca 2 týdny před zahájením prací  

36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Českých drah, a. s., Regionální správy majetku Hradec 
Králové, č. j. 3255/2012 ze dne 2. 5. 2012, které nebyly splněny před vydáním stavebního 
povolení:   

- zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Hradec 
Králové (p. Petr, tel. 972 341 184, mobil 606 934 291) 

- v uvažované zájmové lokalitě se vyskytují inženýrské sítě a zařízení v naší správě. Před 
zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem Ms RSM Hradec Králové (kontakt viz. výše) 
za účelem přesného vytýčen tras IS, příp. stanovení způsobu jejich ochrany. 

- bude-li akce na pozemcích ČD, a. s. trvat déle jak 1 měsíc, požadujeme uzavřít nájemní 
smlouvu s RSM Hradec Králové, majetkové oddělení   

- akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a. s., za případné škody na 
stavbě a zařízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby 

- likvidaci příp. odpadů je nutno 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. 

- akcí zasažené pozemky ČD, a. s., budou po ukončení realizace uklizeny – převzetí zástupcem 
Ms RSM Hradec Králové 

- požadujeme předat k archivaci na RSM Hradec Králové situaci skutečného provedení stavby 
na pozemcích ČD, a. s. (podzemní vedení) zaměřenou oprávněnou geodetickou firmou včetně 
parcelních čísel 

- případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat 

37. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska společnosti ČD – Telematika, a. s., 
zn. 6109/2014-0 ze dne 28. 3. 2014:   

- na kabelu DK a ZDK1 bude provedeno zkrácené závěrečné měření za provozu v obou směrech 
před a po stavbě 

- na kabelu DOK 36f+72f bude provedeno měření přímou metodou a reflektometrickou metodou 
v obou směrech a pro obě vlnové délky (1310 a 1550 nm) 

- způsob ochrany a přeložky projednávejte s pracovníkem SKS Česká Třebová (p. Vlastimilem 
Dlouhým, tel. 602 760 627) 

- o vytýčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započetím zemních prací na základě 
objednávky 

- manipulace s optickými kabely (a jejich příslušenstvím např. HDPE) v majetku ČD-
Telematika, a. s. jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky 
majitele zařízení 

38. Stavebník dodrží podmínky vyjádření manželů Vladimíra Jakubala a Jasněny Jakubalové ze dne 
9. 4. 2014:   

- hlavní elektrická přípojka do firmy IZOL94, s. r. o., bude před zahájením stavebních prací 
vytýčena 

- pokud dojde při stavební činnosti k odhalení sítě, bude zajištěna ochrana sítě tak, aby nedošlo 
k narušení dodávek elektrické energie 

- protože železniční přejezd P4109 je hlavní příjezdovou komunikací do firmy IZOL94, s. r. o., 
musí být železniční přejezd vyloučen pro silniční dopravu během víkendové 54 hodin trvající 
výluky (sobota 0:00 – pondělí 6:00). Mimo tuto výluku bude železniční přejezd využitelný pro 
silniční dopravu s omezeními způsobenými zvýšeným pohybem stavební techniky. V případě 
nedodržení stavebního postupu (z různých důvodů) bude povinnost zhotovitele zajistit provoz 
zřízením provizorní konstrukce nebo zajistit odpovídající objízdnou trasu. 
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39. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí na místě 
povolované stavby, které jsou součástí předložené projektové dokumentace (část H.2 – Doklady 
z projednání inženýrských sítí):  

- v souhlasu společnosti ČEZ – Distribuce, a. s., zn. 1063078595 ze dne 17. 2. 2014, zn. 
MAR/SR/18/2/14/1 ze dne 18. 2. 2014 a zn. MAR/18.2.2014 ze dne 18. 2. 2014 

- v souhlasu společnosti ČEPS, a. s., zn. 178/14/KOC/Sy/1 ze dne 6. 2. 2014 
- ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000903314 ze dne 10. 3. 2014 
- ve vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a. s., č. j. 91/166/14 ze dne 21. 2. 2014 
- ve vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., č. j. 525008/14 ze dne 6. 2. 2014 

a č. j. POS 89/14 ze dne 26. 2. 2014  
- ve vyjádření společnosti TS RK, s. r. o., zn. TS 04-032014 ze dne 11. 2. 2014 
- ve vyjádření společnosti UPC Česká republika, s. r. o.,zn. E002157/Ru ze dne 10. 2. 2014 
- ve vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a. s., zn. UPTS/OS/99181/2014 ze dne 14. 2. 

2014 

40. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného 
užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí 
stavebník Drážnímu úřadu. 

41. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho 
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně 6 měsíců. 

42. Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení 
o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009, o 
přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 
3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES. 

43. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného 
Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání 
kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona 
a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu. 

44. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, 
které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 

45. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2017, včetně zkušebního provozu. 

 
 
Účastníci řízení (podle § 109 stavebního zákona):  
• Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená organizační 

jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje veřejnou vyhláškou. 
 

Výrok o námitkách účastníků: 

Námitky účastníků stavebního řízení nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny. 

 

O dův o d n ěn í  
Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČ 70994234 zastoupený organizační jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, 
podal dne 26. března 2014 žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Jelikož žádost 
o stavební povolení neobsahovala všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo 
stavební řízení přerušeno usnesením č. j. DUCR-21699/14/Hm ze dne 11. dubna 2014 a stavebník byl 
vyzván k jejich doplnění. Dne 9. července 2014 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad 
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oznámil opatřením č. j. DUCR-40560/14/Hm ze dne 10. července 2014 účastníkům řízení, kteří mu jsou 
známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a jelikož mu jsou dobře 
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby 
a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na 
místě i ústního jednání s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení 
mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 11. srpna 2014, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. 

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 
Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odborem výstavby a životního prostředí, pod č. j. OVŽP-
3103/2014/Du ze dne 31. 1. 2014 s tím, že bylo ověřeno dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí 
o umístění stavby vydaným pod č. j. OVŽP-24069/12-Po ze dne 23. 4. 2013. 

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

- Výpisy z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemkům dotčeným stavbou  
- Dílčí osvědčení o ověření stavby určeným subjektem, Výzkumným ústavem železničním, a. s., 

z hlediska požadavků interoperability – certifikáty č. VUZ/8/SG/14/INS/CS/1438 ze dne 9. 7. 2014 
a č. VUZ/8/SG/14/CCT/CS/1439 ze dne 9. 7. 2014 

- Doklady prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví stavebníka (obsažené v části H, přílohy 4 projektové dokumentace stavby): 

- Smlouvy o právu provedení stavby uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní 
cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků  

- Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní 
cesty, s. o., a vlastníky dotčených pozemků  

- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) uzavřené mezi 
stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků 

- Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě nájemní uzavřené mezi stavebníkem, Správou 
železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků 

 
Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí: 
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-

3103/2014/Du ze dne 31. 1. 2014 
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-

24069/12-Po ze dne 23. 4. 2013 (územní rozhodnutí) 
- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-1015/14-

336/2014/Zs ze dne 11. 2. 2014, č. j. OVŽP-1667/14-214/2014/Šť ze dne 21. 1. 2014, č. j. OVŽP-
2668/14-631/2014 ze dne 28. 1. 2014, č. j. OVŽP-10463/12-12619/2012/La ze dne 5. 11. 2012, 
č. j. OVŽP-2218/14-283/2014/Syn ze dne 6. 2. 2014, č. j. OVŽP-2674/14-336/2014/Zs ze dne 31. 1. 
2014, č. j. OVŽP-827/14-783/2014/La ze dne 4. 2. 2014 a č. j. OVŽP-12914/14-2699/2014-Ku ze dne 
5. 5. 2014 

- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. OVŽP-
1847/14/260/2014-Br ze dne 27. 1. 2014, č. j. OVŽP/9005/14-1850/14/No ze dne 8. 4. 2014, 
č. j. OVŽP/17873/12-13412/12/No ze dne 30. 7. 2012 a č. j. OVŽP/15968/12-13123/12/Dost ze dne 
9. 7. 2012  

- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, 
č. j. OŠKMT-2510/14-151/2014/Dvo ze dne 10. 2. 2014 

- Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor správy nemovitostí, zn. OSN/2013 ze dne 7. 3. 2013 
- Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu – životní prostředí, č. j. SÚŽP 315/2014-

373/14-lc ze dne 13. 2. 2014, č. j. ŽP 2580/2012-9451/12-Ce ze dne 14. 5. 2012, č. j. SÚŽP 
854/2014-1392/14-lc ze dne 24. 2. 2014, č. j. SÚŽP 3478/2012-12674/12-lc ze dne 4. 7. 2012, 
č. j. SÚŽP 631/2014-537/14-vm ze dne 10. 2. 2014, č. j. SÚŽP 1683/2014-3868/14-vm ze dne 14. 4. 
2014, č. j. SÚŽP 1020/2014-1383/2014-ms ze dne 6. 3. 2014 a č. j. SÚŽP 2222/2014-8807/2014-ms 
ze dne 19. 5. 2014 

- Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odboru dopravy – obecního živnostenského úřadu, 
č. j. ODOŽÚ 365/2014-1399/2014-vs ze dne 24. 1. 2014 

- Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odbor organizačně-správní, č. j. OSO 139/2014-1289/2014-lf 
ze dne 6. 2. 2014 



 

11 /14 

- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
č. j. 23936/ZP/2014 ze dne 5. 2. 2014  

- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a sil. hospodářství, č. j. 8588/DS/ 
2012/Zav ze dne 17. 7. 2012, č. j. 2517/DS/2014/Zav ze dne 29. 4. 2014 a č. j. 2564/DS/2014/Zav ze 
dne 5. 5. 2014 

- Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, úz. odbor Rychnov nad Kněžnou, 
č. j. HSHK/RK-47/OP-2014/b ze dne 16. 1. 2014 

- Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, úz. pracoviště Rychnov nad Kněžnou, č. j. S-
KHSHK 7498/2012/9/HOK.RK/Li ze dne 11. 3. 2014 

- Policie ČR, KŘ Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad Kněžnou, č. j. KRPH-166-17/ČJ-2014-
050706 ze dne 29. 1. 2014 

- ČR-Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, odbor úz. správy majetku 
Pardubice, č. j. 29426/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 26. 2. 2014  

- Obecního úřadu Lípa nad Orlicí, č. j. 13/14/VR ze dne 13. 1. 2014 
- Úřadu městyse Častolovice, č. j. 22/2014 ze dne 21. 1. 2014 a č. j. 5/2012 ze dne 13. 9. 2012 
- Města Týniště nad Orlicí, č. j. MÚTý/OSM/109/2014 ze dne 16. 1. 2014, č. j. MÚTý/OSM/247/2014 

ze dne 10. 2. 2014  
- Obce Lípa nad Orlicí, zn. 00041/14/VR ze dne 15. 1. 2014 
- Obce Čestice ze dne 15. 1. 2014 
- Městyse Častolovice ze dne 2. 7. 2013 
- Města Kostelec nad Orlicí, zn. SMM 312/2013-14355/2013-td ze dne 3. 7. 2013 
- Obce Synkov-Slemeno, zn. K/st/5/14 ze dne 13. 2. 2014 
- Obce Tutleky, č. j. 13/2014 ze dne 16. 1. 2014 a ze dne 12. 2. 2014 
- Města Rychnov nad Kněžnou, zn. OSN-19626/13/Na ze dne 10. 7. 2013  
- Povodí Labe, s. p., zn. PVZ/14/2196/Hv/0 ze dne 13. 3. 2014 a zn. PVZ/13/17306/Hv/0 ze dne 12. 8. 

2013 
- Státního pozemkového úřadu, OSVD, č. j. SPU 044535/2014 ze dne 14. 2. 2014 
- Lesy České republiky, s. p., Správa toků – OPL, č. j. LCR953/000354/2014 ze dne 27. 1. 2014 
- Lesy České republiky, LS Rychnov nad Kněžnou, č. j. LCR165/000936/2013 ze dne 24. 7. 2013 
- Českého rybářského svazu, VčÚS Hradec Králové, zn. Vl.97/14 ze dne 24. 2. 2014 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, č. j. 204/i/151/2014 ze dne 20. 1. 2014 
- Správy silnic Královéhradeckého kraje, zn. SUSHK/203/14/PO-Ho ze dne 8. 1. 2014 a zn. 

SUSKHK/1541/14/PO-Ho ze dne 17. 2. 2014 
- vyjádření manželů Jakubalových ze dne 9. 4. 2014 
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1063078595 ze dne 17. 2. 2014, zn. MAR/SR/18/2/14/(1) ze 

dne 18. 2. 2014, zn. 0100243544 ze dne 7. 2. 2014, zn. 0100243542 ze dne 7. 2. 2014, zn. 
0100243538 ze dne 7. 2. 2014 a zn. 0100243535 ze dne 7. 2. 2014 

- společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0200120616 ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120618 ze dne 
26. 6. 2013, zn. 0200120619 ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120623 ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120625 
ze dne 26. 6. 2013, zn. 0200120628 ze dne 26. 6. 2013 a zn. 0200136638 ze dne 3. 9. 2013  

- společnosti ČEZ Energetické služby, s. r. o., zn. O2A13000015106 ze dne 15. 4. 2013 
- společnosti ČEPS, a. s., zn. 178/14/KOC/Sy/1 ze dne 6. 2. 2014 
- společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., č. j. 525008/14 ze dne 6. 2. 2014 vyjádření č. j. POS 

89/14 ze dne 26. 2. 2014 
- společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000903314 ze dne 10. 3. 2014 
- společnosti AQUASERVIS, a. s., č. j. 4086/1219/11 ze dne 28. 11. 2011, zn. 382/13 ze dne 5. 4. 

2013, zn. 1008/13 ze dne 6. 9. 2013, zn. 1236/13 K-27 ze dne 6. 11. 2013 a zn. 1237/13 K-28 ze dne 
6. 11. 2013 a zn. 91/166/14 ze dne 21. 2. 2014 

- společnosti TS RK, s. r. o., zn. TS 04-032014 ze dne 11. 2. 2014 
- společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., zn. PV/13/023 ze dne 2. 7. 2013 
- společnosti České Radiokomunikace, zn. ÚPTS/OS/89279/2013 ze dne 8. 4. 2013, zn. ÚPTS/OS/ 

94203/2013 ze dne 12. 9. 2013 a zn. UPTS/OS/99181/2014 ze dne 14. 2. 2014 
- společnost Vodafone Czech Republic, a. s., zn. 208/637/13 ze dne 29. 3. 2013, ze dne 18. 9. 2013 a ze 

dne 28. 2. 2014 
- společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., ze dne 5. 4. 2013, ze dne 22. 4. 2013 
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- společnosti UPC Česká republika, s. r. o., č. j. 12302/Ru ze dne 28. 3. 2013, zn. E002157/Ru ze dne 
10. 2. 2014, č. j. 16445/Ru ze dne 14. 7. 2014 

- společnosti GTS Czech, s. r. o., zn. 331401057 ze dne 24. 2. 2014 
- společnosti SITEL, spol. s r. o., zn. 131400923 ze dne 24. 2. 2014 
- společnosti Dalkia Česká republika, a. s., ze dne 20. 8. 2013 
- společnosti NET4GAS, s. r. o., zn. 4066/13/OVP/N ze dne 27. 6. 2013 
- společnosti SUPTel, a. s., ze dne 14. 2. 2014 
- společnosti Dial Telecom, a. s., ze dne 12. 2. 2014 
- společnosti T-Systems Czech Republic, a. s., zn. ÚR/42167/13-3 ze dne 29. 3. 2013 
- společnosti Maxprogres telco, s. r. o., zn. CR14010072 ze dne 14. 2. 2014  
- společnosti COMA, s. r. o., č. j. VO/2013/108 ze dne 13. 8. 2013 
- Českých drah, a. s., GŘ – odbor investic, č. j. 186/2014-O3 ze dne 20. 2. 2014 
- Českých drah, a. s., GŘ – odbor správy nemovitostí, č. j. 10963/2013-O31 ze dne 15. 11. 2013 
- Českých drah, a. s., RSM Hradec Králové, č. j. 807/2014 ze dne 6. 2. 2014, č. j. 3255/2012 ze dne 

2. 5. 2012 
- společnosti ČD-Telematika, a. s., zn. 6109/2014-0 ze dne 28. 3. 2014 
- rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, o změně rozsahu a způsobu zabezpečení žel. přejezdů  

 
Drážní úřad upozorňuje stavebníka na nutnost dodržení podmínek samostatných rozhodnutí 

dotčených orgánů vydaných k realizaci uvedené stavby. K žádosti byla předložena projektová 
dokumentace stavby vypracovaná v 11/2013 oprávněnou právnickou osobou, SUDOP PRAHA, a. s., 
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ 25793349, odpovědný projektant Ing. Martin Raibr, osvědčení 
o autorizaci projektanta ČKAIT 0009389. 

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. 
V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního 
úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává 
s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady 
účastníka.  
 

 
 
 
 

 

 
 

  
                             
 
 

                             „otisk úředního razítka“ 

z p. Ing. Miroslav Hron 
za náměstka ředitele Drážního úřadu 
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Informace pro stavebníka: 

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

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží 
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již 
byla zahájena. 

 

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), 
převodem na účet ve výši 10000 Kč. 

 

Přílohy:  

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

• Ověřená projektová dokumentace 

• Štítek „Stavba povolena“ 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách níže uvedených 
úřadů. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na 
úřední desce Drážního úřadu. 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

 

 

 

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 

• Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
• Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí 
• Obecní úřad Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí 
• Obecní úřad Čestice, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
• Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice 
• Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
• Obecní úřad Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
• Obecní úřad Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
• Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 
Olomouc (k č. j. 4924/2014-SSV) 

• ostatní účastníci řízení:  

doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude vyvěšeno 
na výše uvedených úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů 

zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) ve smyslu § 25 odst. 2 správního 
řádu – rozhodnutí bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů 

 

Dotčené orgány: 
• Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, odbor školství, 

kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
• Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, odbor dopravy - obecní 

živnostenský úřad, odbor organizačně - správní, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

• Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí 
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor dopravy 

a SH, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 

2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
• Krajská hygienická stanice  Královéhradeckého kraje, ÚP Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 

1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
• Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor 

Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
• ČR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899/c, 530 59 

Pardubice 
• Obecní úřad Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Týniště nad Orlicí 
• Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice 
• Obecní úřad Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
• Obecní úřad Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
 

 
Dále obdrží (správci sítí technické infrastruktury): 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, 
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové  

• České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 501 01 
Hradec Králové 

• ČD - Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
• Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4  
• ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
• ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
• RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno 
• AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
• UPC Česká republika, a. s., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové  
• SÚS Královéhradeckého kraje, a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
• SUDOP Praha, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
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