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ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 809
Výroková část:
Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 19.8.2010 podal
Město Broumov, Masarykova čp. 239, 550 14 Broumov, IČ00272523
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

Cyklistická stezka Pasa v katastrálních územích Jetřichov a Hony
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1203, 1231/3, 1232, 1266/1, 1266/6, 1266/7, 1266/8, 1303/1,
1305, 1306/1, 1531, 1536/2, 1544, 1548 v katastrálním území Jetřichov a pozemcích p.č. 271, 302/2,
269/2, 130/2, 130/1 ( dle PK 106 a 290 ), 100/1 ( dle PK 109/1) v katastrálním území Hony.
Druh a účel umisťované stavby:
Stezka začíná sjezdem ze silnice II/303, kterou kříží v km 0,0, dále bude vedena podél zemního
tělesa silnice, v km 0,18-0,30 využívá stávající lesní cesty a na km 0,30-0,56 je vedena po svahu
zemního tělesa rozšířené silnice II/303, stezka bude mimoúrovňově křížit silnici II/303 pod mostem
ev.č. 303-013, přechází na jižní stranu od silnice, podél jižní strany této silnice vede za příkopem a
od km 1,66 vedle násypového tělesa rozšiřované silnice až ke křižovatce silnic II/303 a III/30323
kde končí napojením na polní cestu, ze stávající polní cesty budou cyklisté vjíždět na silnici II/303.
Celková délka stezky je cca 2,258 km.
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Stezka je navržena v základní šířce 3 m se zpevněným povrchem a s nezpevněným krajnicemi šíře
0,25 m. Povrch je navržen asfaltobetonový v celé své délce.V místech stávajících polních a lesních
cest využitých k vedení a křížení cyklostezky bude konstrukce navržena tak, aby vzdorovala
většímu zatížení. Odvodnění cyklostezky bude řešeno příčným sklonem 2,5% směrem k silničním
příkopům v případě chybějícím příkopům bude sklon směřován po svahu a stezka odvodněna do
volného terénu. Stezka bude opatřena celkem čtyřmi propustky, které budou provedeny s kamenným
obložením.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací , kterou vypracovala Dopravně inženýrská kancelář,
s.r.o. IČ 27466868, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové v říjnu 2009, č.zak. 040/09, zodpovědný
projektant autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing.Miloš Buriánec, ČKAIT 0600437. Jakákoliv
změna v umístění stavby musí být vždy nejprve projednána se stavebním úřadem.
2.Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost,
hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mají
rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky. Stavba bude navržena v souladu s NV č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
3. Technická řešení stavby musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území v platném znění,
vyhl. 269/2009 Sb. , 22/2010 Sb., 20/2011Sb., tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro
zamýšlené využití, a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a
stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravích životních podmínek a životního prostředí. Stavba
musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu
předpokládané existence. Stavba cyklostezky bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o
obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Žadatel ( stavebník ) provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu ihned ohlásí dle ustanovení §
176 stavebního zákona stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popř. archeologickému ústavu
nebo orgánu státní ochrany přírody nález ( kulturně cenné předměty, detaily stavby nebo chráněné části
přírody, archeologický nález ) a učiní nezbytná opatření aby nebyl poškozen nebo zničen.
5.Stavba bude navržena a realizována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění , kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 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 , a jejich prováděcí nařízení
např. č. 591/2006 Sb. a dalšími příslušnými předpisy v oblasti BOZP.
6. Předmětnou stavbou nesmí být ohroženy sítě a zařízení technického vybavení ani nedojde k jejich
poškození . Za tímto účelem zajistí stavebník vytýčení všech sítí před zahájením prací a jejich ochranu
před poškozením. Veškeré práce musí ( včetně projektových ) být prováděny v souladu s ČSN 73 6005 a
zákonem č. 458/2000 Sb.energetický zákon, v platném znění.
7.Návrh cyklostezky bude koordinován s navrženým rozšířením silnice II/303 o stoupací pruhy. Stavba
cyklostezky je podmíněna realizací rozšíření silnice II/303 o stoupací pruhy. Spolu se žádostí o stavbu
cyklostezky bude předloženo speciálnímu stavebnímu úřadu stavební povolení II/303 – rozšíření o
stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5. Stavební povolení na výše uvedenou akci vydá příslušný
speciální stavební úřad pro dopravní stavby na základě žádosti a předepsaných náležitostí dle prováděcí
vyhlášky, přílohou žádosti bude pravomocné územní rozhodnutí.
8.Dle vyjádření Lesů České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové nad Labem č. 31/2010/172/84
ze dne 22.4.2010 včetně dodatku 7/2011/172/Eg ze dne 24.1.2011 je třeba dodržet následující
podmínky :
-

Orgánem státní správy lesa bude vydáno rozhodnutí o trvalém odnětí dotčených ploch. Následné
odlesnění bude provedeno takovým způsobem, aby byla zachována stabilita okolních porostů.
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-

Nejpozději do dne kolaudace stavby bude provedeno majetkové vypořádání mezi vlastníkem
pozemků a investorem – Město Broumov, např. věcné břemeno.

-

Vlastníku lesa náleží úhrada škody z dočasného a trvalého odnětími omezení PUPFL dle ustanovení §
21 zákona č. 289/1995 Sb., vypočtená dle vyhlášky č. 55/1999 Sb.

-

Při budování cyklostezky nebude provozem techniky poškozován majetek ve správě Lesů České
republiky , s.p.

-

V místech stávajících lesních cest využitých k vedení cyklostezky a v místech křížení cyklostezky
s těmito cestami bude konstrukce vozovky navržena tak, aby umožnila přejíždění těžkou lesnickou
technikou a nebylo tak do budoucna omezeno využití k odvozu dřevní hmoty.

-

Případné změny stavby oproti předložené PD budou projednány v předstihu s vlastníkem pozemků.

-

Lesy České republiky s.p., nenesou odpovědnost za užívání cyklostezky, provoz cyklostezky nebude
zamezovat řádnému lesnickému hospodaření.

-

Souhlas Lesů České republiky , s.p. nenahrazuje ochranu pozemků a lesních porostů vyplývající ze
zákona č. 289/1995 Sb., a 114/1992 Sb.

-

Odstup stavby cyklostezky od betonové plochy ( západního cípu ) na p.p.č. 1306/1 kat.území
Jetřichov činí cca 0,7 m.. stavba cyklostezky je podmíněna realizací rozšíření silnice II/303 o stoupací
pruhy.

9.Dle vyjádření zn.(N) 180/997/10 ze dne 12.5.2010 Pozemkového fondu České republiky Praha je
třeba dodržet následující podmínky :
-

Do doby zahájení stavebního řízení bude část pozemku dotčená výše uvedenou stavbou
majetkoprávně vypořádána. Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou kupní smlouvy
podle ust. § 17 odst.3 písmeno c) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, před
zahájením stavebního řízení, na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí o umístění
stavby.

10.Dle vyjádření ze dne 19.11.2011 společnosti ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, Děčín je třeba
dodržet následující podmínky :
-

Stávající zařízení ve vlastnictví ČEZ a.s. musí být respektována.

11.Dle vyjádření čj.77577/09/CHK/VV0 ze dne 29.6.2009 společnosti Telefonica O2 Czech Republic,
a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 je třeba dodržet následující podmínky :
- V zájmovém území se nachází telekomunikační vedení. Technické řešení kolizí se sítěmi
elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ( dále jen SEK) musí být
projednány se specialistou kabelové údržby Náchod p. Milanem Rouskem, Palachova 1741, 547 01
Náchod, tel. č. 495 554 523, 602 152 220
- V zájmovém území se rovněž nachází trasa optického kabelu, případné kolize s optickým kabelem
musí být projednány se specialistou optické sítě p. Janem Machkem, Přemyslova 381285, Hradec
Králové, tel. č. 495 554 451, 602 240 667.
- Před zahájením stavebního řízení ( před vydáním stavebního povolení , ohlášení stavby ) bude
společnosti Telefonica O2 Czech Republic a.s. předložena k odsouhlasení projektová dokumentace
stavby včetně zakreslení stávajících komunikačních sítí a případných ochranných opatření. Stačí
předložit jen část PD, která řeší vlastní střet se SEK, nemusí se předkládat PD celé stavby.
- Pokud plánovaná stavba vyvolá překládku komunikačních sítí, ta musí být zahrnuta do územního
rozhodnutí (souhlasu ) či stavebního povolení ( souhlasu ) vlastní stavby. Před zahájením stavebního
řízení bude předložena ke schválení projektová dokumentace přeložky komunikačních sítí a investor
je povinen uzavřít se společností Telefonica O2 Czech republic, a.s. Smlouvu o provedení vynucené
překládky PVSEK. V případě investorova zájmu je možné celou přeložku či její dílčí část zadat
společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
- Při projektování staveb je povinností navrhnou taková řešení, aby nenastalo omezení přístupu,
ohrožení nebo poškození vedení SEK, ani jejich technických prvků.
- V blízkosti vedení SEK je povinnost dodržovat zejména následující právní předpisy : zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jakož i jeho prováděcí vyhlášky, zákon
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127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a chovat se
tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Pří křížení nebo souběhu
s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (PVSEK) je povinen dodržet ČSN 73 6005 „
Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „ Předpisy pro
ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a
ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče „. Při zpracování projektové dokumentace
pro účely rekonstrukce či demolice je povinnost provést průzkum technické infrastruktury – vnějších
i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní, a to v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovení § 3 bodu b.5 a
přílohou č, 3 kap.XII.čl..1.
- Přípustná odchylka mezi skutečným uložením SEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci je
+/- 30 cm.
- Ustanovení § 102 odst.3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonu upravuje, které činnosti jsou v ochranném pásmu SEK zakázány.
- Dojde-li ke střetu SEK s projektovanou stavbou a takovým střetem bude vyvolána překládka SEK,
nese ve smylu ustanovení § 104 odst.16 zákona č. 127/2005 Sb., náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku vedení SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení, ten, , který překládku
vyvolal.
- Bude-li to pro účely stanovení podmínek ochrany SEK nezbytně nutné, doplní situační výkres s tím,
že zakreslí vedení a zařízení sítě elektronických komunikací dle podkladů předaných / zaslaných
společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a okotuje stávající a nově budovanou technickou
infrastrukturu, jakož i od stávajících a nově budovaných staveb a od stejných pevných bodů.
- Kontakt na zaměstnance společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě :
Pavel Remont ( tel. 720 752 323 ) .
12.Dle vyjádření zn. 1013/10/121 ze dne 15.11.2010 společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 Brno je třeba dodržet následující podmínky :
- Před zahájením stavby bude plynovod vytýčen a viditelně označen ( např. dřevěné kolíky ) po celou
dobu stavby ( KONTAKT : www.rwe-ds.cz ) .
- Při provádění zemních ( výkopových ) prací v ochranném pásmu plynovodu musí být zabezpečen
plynovod proti možnému poškození a posuvu.
- Bude respektováno ochranné pásmo VTL plynovodů, které dle zákona č. 458/2000 Sb. činí 4 m na
obě strany plynovodu a slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
- Při provádění stavby nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět ) ve volném terénu po trase VTL
plynovodu i mimo rozsah stavby ( v opačném případě je nutné osadi na místo přejezdu silniční panel
).
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo VTL plynárenské zařízení ( 4 m na každou stranu plynovodu ).
- Zemní práce při stavbě ve vzdálenosti 2 m na každou stranu od plynovodu budou prováděny
výhradně ručně.
- Při kácení stromů situovat jeho pád mimo ochranné pásmo plynovodu.
- V dalším stupni řízení bude projektová dokumentace předložena k vyjádření.
- Pro přeložky sdělovacích vedení platí : Kabely sdělovací – křížení : min. 0,3 m, přičemž kabel musí
být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany, souběh min. 2
m
13.Dle stanoviska zn. 8981/ZP/2010-Kl ze dne 25.5.2010 Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, oddělení životního prostředí a zemědělství je třeba dodržet následující podmínky :
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků
uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní
zákon ).
- Nenarušovat síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin a jiných zařízení sloužících lesnímu
hospodářství. V případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu a
není li to možné, tak zajistit odpovídající náhradní řešení.
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V návrhu na odlesnění je třeba zpracovat zabezpečení stability okrajů lesa, vzniklých po odlesnění,
které budou vystaveny působení bořivých větrů.
- Provádět práce tak,aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám, aby při
stavbě nebyly dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.
- Odklizované hmoty ukládat pouze na pozemcích k tomu určených. Průběžně vytvářet předpoklady
pro následnou rekultivaci uvolněných ploch a jejich další úpravu ( svahování, ochrana proti erozi,
zalesnění atd. )
- Používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických
kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a životní prostředí.
14.Dle závazného stanoviska čj. 00614/BR/2010/AOPK ze dne 23.4.2010 Správy CHKO
Broumovsko Police nad Metují je třeba dodržet následující podmínky :
- V rámci stavby nedojde k zásahu do prostoru starého písníku na p.p.č. 1905 kat.území Jetřichov.
Uvedený prostor nebude využíván ani k deponiím stavebního materiálu.
- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat návrh lokalit pro umístění stavebního
materiálu ( situovaných nejlépe v rámci stávajících zpevněných ploch ).
- Cyklostezka bude navržena s ohledem na přírodní charakter zájmového území, s minimálním užitím
doprovodných technických prvků ( opěrné zdi, propustky, masivní zábradlí stp. )
- Parapetní desky případných propustků a sjezdů nebudou výrazně přesahovat úroveň nivelety stezky.
- Pohledové partie čel propustků a přejezdů budou obloženy lomovým pískovcovým kamenem (
materiál z lomu Božanov nebo Libná ).
- V případě budování opěrných zdí budou jejich pohledové partie obloženy lomovým pískovcovým
kamenem ( materiál z lomu Božanov nebo Libná ).
- Případné zábradlí bude co možná nejsubtilnější, s povrchovou úpravou v odstínu RAL 6013 nebo
7002
- Při provádění stavebních prací v blízkosti mimoletní zeleně bude dodržena norma ČSN 839061.
V případě nutnosti zásahu do mimoletní zeleně je třeba záměr nejprve konzultovat s lesníky Správy
CHKO Broumovsko ( Ing.Kuna, Ing. Němeček ).
- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat návrh ochranných opatření mimoletní
zeleně v blízkosti stavby a v grafické části budou rozlišeny dřeviny navržené k odstranění a
k ponechání.
15.Dle sdělení Obecního úřadu Jetřichov, ze dne 20.6.2011 je třeba dodržet následující podmínky :
- Sjezdy jsou navrženy v úrovni stávajících cest. Konstrukce komunikace je v místě křížení volena ve
skladbě dle katalogu vozovek polních cest, aby umožnila přejezd lesní /polní techniky.
- Na lesních cestách bude v místě křížení osazena dopravní značka c. P4 „ Dej přednost v jízdě pro
zdůraznění přednosti cyklistické dopravy.
- V místech nově zřizovaných sjezdů je zajištěn dostatečný rozhled pro zastavení ( 25 m pro
navrhovanou rychlost 30 km/h )
- Stavbou sjezdu cyklostezky nedojde k poškození přilehlé komunikace.
- Odvodnění sjezdu je navrženo stejně jako celá trasa cyklostezky, tj. příčným a podélným sklonem
volně do terénu.
- V místech sjezdu nejsou uloženy inženýrské sítě.
- Výstavba sjezdu bude probíhat dle PD „Pasa-cyklistická stezka „, dle podmínek uvedených v příloze
zásady organizace výstavby.
16.Dle sdělení 268/2010/R ze dne 1.11.2010 Obecního úřadu Křinice je třeba dodržet následující
podmínky, pokud dojde ke střetu s místními komunikacemi:
- V dostatečném časovém předstihu před vlastní realizací stavby požádá stavebník příslušný silniční
správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací – provádění stavebních
prací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost bude obsahovat předepsané
náležitosti dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
- Dopravní situace při provádění stavebních prací (překopy ) místních komunikací, zábory místních
komunikací bude řešena komplexně v návaznosti na bezpečnost silničního provozu. O vydání
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stanovení dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR DI Náchod bude požádán příslušný silniční
správní úřad v dostatečném časovém předstihu. Žádost bude obsahovat náležitosti podání dle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- V případě uzavírky místní komunikace je stavebník povinen v dostatečném časovém předstihu
požádat silniční správní úřad o rozhodnutí o povolení uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích. Žádost bude obsahovat předepsané náležitosti dle prováděcí vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Při provádění zemních prací nesmí být poškozeny stávající inženýrské sítě a zařízení místní
komunikace.
- Při zřizování nových sjezdů je třeba v dostatečném časovém předstihu požádat příslušný silniční
správní úřad o povolení zřízení sjezdu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., a jeho prováděcí
vyhlášky. Sjezdy musí navazovat na pozemní komunikace.
- Správce místních komunikací odsouhlasí podmínky zřízení sjezdu a zvláštního užívání při uložení
inženýrských sítí v komunikaci a při provádění stavebních prací, určení vhodné skládky pro
odkládání nepotřebných výkopových materiálů a sutí a stanoví podmínky pro jejich realizaci.
- Ke všem žádostem podaných silničnímu správnímu úřadu Obecního úřadu Křinice je třeba doložit
stanovisko příslušného dotčeného orgánu Policie ČR DI Náchod.
17.Dle stanoviska ( koordinované závazné stanovisko ze dne 15.11.2010, spis.zn.
6655/2010/VÝST/Ne ) Městského úřadu v Náchodě, odboru dopravy a silničního hospodářství je
třeba dodržet následující podmínky :
- Stavba musí být v souladu s územním plánem. Komunikace bude provedena v souladu s ČSN 73
6110. Stavbou nesmí být poškozena přilehlá komunikace. Připojením komunikace a silnici č. II/303
nesmí být ohrožena dotčená komunikace a bezpečnost silničního provozu na ní, a to zejména
sváděním a odtékáním vod na silniční těleso, jejich technickým provedením nebo umístěním. Pokud
dojde ke zvláštnímu užívání komunikace, požádá investor příslušný silniční správní úřad o povolení
zvláštního užívání dle § 25 odst.6 písmeno c3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (
v platném znění a to min. 1 měsíc před vlastní realizací.
18.Dle sdělení č. 2010/20416 ze dne 21.10.2010 Městského úřadu Police nad Metují, odboru
výstavby je třeba dodržet následující :
- Trasa cyklistické stezky kříží stávající účelovou komunikaci ( polní cesta), která slouží jako příjezd
na okolní pozemky. Cyklistickou stezku je v těchto místech nutné upravit tak, aby nebyl znemožněn
průjezd po této polní cestě.
19.Dle souhlasu čj. 5707/2010/OŽP/Ba ze dne 21.7.2010 Městského úřadu v Náchodě, odboru
životního prostředí je třeba dodržet následující podmínky :
- Kromě předmětného dotčení ( p.p.č. 130/2 kat.území Hony – lesní pozemek a p.p.č. 271 kat.území
Hony – lesní pozemek ) nebude v souvislosti se stavebními pracemi na lesních pozemcích docházet
ke kácení stromů, k jejich poškozování, na stavbou nedotčených okolních lesních pozemcích nesmí
být ukládán stavební ani jiný materiál
- Stavba bude realizována tak, aby na lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné hospodaření včetně
dopravy dříví
- O předmětném dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa z důvodu umístění a realizace stavby
bude rozhodovat příslušný orgán státní správy lesů ve smyslu závazného stanoviska vydaného
nadepsaným správním orgánem pod čj. 3332/2007/ŽP/Cj/Ba/Sy dne 10.10.2007
20.Dle závazného stanoviska čj. 13973/2010/OŽP-Ar-17 ze dne 7.6.2010 Městského úřadu
v Broumově, odboru životního prostředí je třeba dodržet následující podmínky :
- Pro stavbu cyklostezky bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy na p.p.č. 290 dle PK, 106 a
109/1 obě dle GP vše v kat.území Hony na celkové výměře 0,0416 ha odnímané plochy. Mocnost
skrývané vrstvy bude 0,15m Celkový objem skrývky bude činit cca 62m3. Dále bude provedena
skrývka kulturní vrstvy půdy na p.p.č. 1266/8, 1232 a 1203 v kat.území Jetřichov na celkové výměře
0,1505 ha odnímané plochy. Mocnost skrývané vrstvy bude 0,2 m. Celkový objem skrývky bude činit
cca 301 m3.
- Po dobu stavebních prací bude 363 m3 skrývky uloženo na mezideponii poblíž stavby na p.p.č.
1183/2 ka.území Hejtmánkovice ve vlastnictví obce Hejtmánkovice. Umístění mezideponie skrývky
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bude provedeno tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení nebo zcizení. Skrývka bude zpětně využita
na p.p.č v k.ú. Hony a Jetřichov, při úpravě okolí stavby celé trasy cyklostezky v mocnosti cca 0,1m,
na celkové ploše cca 0,405 ha. Za provedení skrývky a její řádné využití zodpovídá žadatel.
- Podle ustanovení § 10 odst.2 vyhlášky č. 13/1994., kterou se upravují podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu, je povinností stavebníka vést během stavby pracovní deník, kde budou
zaznamenány všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení účelného nakládání s kulturní zeminou
včetně množství a umístění skrývky.
- Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících
ZPF a jeho vegetační, nebo jiné situaci poškození ZPF.
- Žadatel zajistí nepřekročení záboru odnímané výměry zemědělské půdy.
- Za trvalé odnětí zemědělské půdy je žadatel povinen zaplatit finanční odvod v souladu s ustanovením
§ 11 odst. 1 zákona o ochraně zemědělské půdního fondu. Orientačně stanovená výše finančního
odvodu je 304 931 Kč, z toho pro k.ú.Hony 41 600 Kč a pro k.ú. Jetřichov 263 331 Kč. Rozhodnutí o
stanovení finančního odvodu vydá Městský úřad Broumov, orgán ochrany ZPF pro nabytí právní
moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů ( rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o
povolení stavby ).
21.Dle závazného stanoviska čj. 15468/2010OŽP-Hv-9 ze dne 17.5.2010 Městského úřadu
v Broumově, odboru životního prostředí, je třeba dodržet následující podmínky :
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí
lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
- Stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace „ PASA – Cyklistická Stezka, DÚR,
kterou vypracovala Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. IČ 27466868, Bozděchova 1668, 500 02
Hradec Králové v říjnu 2009, č.zak. 040/09, zodpovědný projektant autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby Ing.Miloš Buriánec, ČKAIT 0600437, a umístěna podle zákresu, který je nedílnou
součástí výše uvedeného závazného stanoviska.
- V průběhu provádění stavebních prací nesmí být žádným způsobem omezen přístup do lesních
porostů.
- Při provádění stavebních prací nesmí být na lesních pozemkových parcelách poškozována lesní půda,
kořenový systém lesních porostů, káceny stromy a nebude požadováno odkácení okrajových stromů a
to ani následně.
- Výkopový , stavební ani jiný materiál nesmí být ukládán na lesní pozemkové parcely a nesmí zde být
umístěna ani kotvena stavební zařízení a odstavovaná technika.
- Žadatel bere na vědomí, že nelze vyloučit případné škody na stavbě způsobené existencí lesních
porostů na výše uvedené lesní pozemkové parcele a jej jeho povinností provést na svůj náklad
nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před těmito
škodami. Vlastník lesních pozemkových parcel, podle ustanovení § 22 odst.1 lesního zákona
neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny např. vlivem kořenů lesních dřevin, přesahem
větví, zastíněním nebo případnými vývraty stromů, zejména pokud by k nim došlo v důsledku
působení přírodních sil.
- Budou splněny podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové nad Labem
č. 31/2010/172/84 ze dne 22.4.2010, které jsou již uvedeny výše.
22.Dle vyjádření ( koordinované závazné stanovisko ze dne 14.4.2010, MUBR9384/2010/ÚP/DK )
Městského úřadu v Broumově, státní památková péče, je třeba dodržet následující podmínky :
- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovení § 22 odst.2 zákona č.
20/1987 Sb., už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV
ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organici provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým
nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst.7 zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR a
učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen ( § 127 stavebního zákona ).
23.Dle vyjádření ( koordinované závazné stanovisko ze dne 14.4.2010, MUBR9384/2010/ÚP/DK )
Městského úřadu v Broumově, silničního správního úřadu, je třeba dodržet následující podmínky :
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-

Stavební povolení na výše uvedenou akci vydá příslušný speciální stavební úřad pro dopravní stavby
na základě žádosti a předepsaných náležitostí dle prováděcí vyhlášky, přílohou žádosti bude
pravomocné územní rozhodnutí.
- Místa křížení cyklostezky s polními a lesními cestami budou zpevněna a upravena tak, aby nemohlo
dojít možnému znečištění cyklostezky.
- Sjezdy budou odpovídat prováděcí vyhlášce č. 104/1997 Sb.
- Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou pro dopravní
stavby.
- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat odsouhlasené řešení staveništní
dopravy, během provádění stavebních prací od Policie ČR DI Náchod.
- Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat návrh dopravního značení, a to
přechodného, během provádění stavebních prací a dále trvalého dopravního značení, které bude
osazeno před vydáním kolaudačního souhlasu.Návrhy budou odsouhlaseny Policií ČR DI Náchod.
- Pokud dojde k jakémukoliv zásahu do silnice II/303 uložením inženýrských sítí je nutné doložit
rozhodnutí o zvláštním užívání dotčené komunikace. Rozhodnutí vydá příslušný silniční správní úřad
na základě žádosti a předepsaných náležitostí dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
24.Dle vyjádření ( koordinované závazné stanovisko ze dne 14.4.2010, MUBR9384/2010/ÚP/DK )
Městského úřadu v Broumově, odboru životního prostředí je třeba dodržet následující podmínky :
- Během realizace shora uvedeného záměru budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení
jakosti nebo zdravotní nezávadnosti povrchových nebo podzemních vod..
- Jestliže při terénních úpravách bude dotčena stavba vodního díla – monitorovací vrty PAI -20 a PAI
22 , je provedení této úpravy třeba projednat s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem
životního prostředí, který stavbu vodního díla dne 6.12.2004 pod čj. 19299/ZP/2004/Fb povolil.
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny, v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je případné kácení dřevin rostoucích mimo
les možné pouze po projednání žádosti o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, která se
podává u příslušných obecních úřadů.
- V souladu s ustanovením §9 odst.2 písmeno c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, není
třeba souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu, má - li být odňata půda k nezemědělským
účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby uvedení půdy do původního stavu. V případě, že
bude tato doba překročena, je stavebník povinen požádat Městský úřad Broumov o závazné
stanovisko- souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
- Odpady vzniklé při stavebních pracích budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné
k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu
určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle ustanovení § 14 odts.4
odst.2 zákona o odpadech.
- Po dokončení stavebních prací budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy
městskému úřadu v Broumově, odboru životního prostředí.
25.Dle stanoviska čj.KRPH-226-110/ČJ-2010- 050507 ze dne 15.4.2010 Krajského ředitelství Policie
ČR DI Náchod je třeba dodržet následující podmínky :
-

Dopravní inspektorát požaduje, v projektové dokumentaci pro stavební řízení předložit návrh místní
úpravy provozu, vyvolaný touto stavbou ( návrh svislého a vodorovného dopravního značení ).

-

Dopravní inspektorát požaduje provést mimo jiné vodorovné dopravní značení č. V4 ( Vodící čára ).

26. Výše uvedená stavba bude v souladu se stanoviskem k posouzení vlivu provedení záměru na
životní prostředí zn. 8330/ZP/2009-ČR ze dne 17.7.2009, které vydal Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC,
především s podmínkami :
- Bude koordinována příprava a výstavba cyklostezky s přípravou a realizací projektu rozšíření
komunikace II/303
- V dokumentaci pro stavební řízení bude řešena bezpečnost přechodů cyklistů přes komunikaci II/303
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27. V případě, že bude navrhován zásah do objektů nacházejících se v dotčeném území ( monitorovací
vrty, vojenské objekty ) bude předložena ke stavebnímu řízení smlouva o právu provést stavbu na těchto
objektech.
28. Zařízení staveniště bude v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území a požadavky stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí zn.
8330/ZP/2009-ČR ze dne 17.7.2009, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC.
29. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména
hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním
zařízením. Staveniště musí být oploceno. Na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v
památkových rezervacích nebo v památkových zónách a v přírodních parcích a zvláště chráněných
územích, včetně jejich ochranných pásem, lze zřizovat pouze takové stavby zařízení staveniště, které
nejsou spojeny se zemí pevným základem, nebo zařízení pojízdná.Stavby zařízení staveniště, které slouží
pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí být povolovány jako dočasné. Zneškodňování
odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy.
Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi
půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke
staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení. Stávající inženýrské sítě v prostoru
staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby. Veřejná
prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich
užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební
činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích
tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do
původního stavu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Broumov, Masarykova 239, 550 14 Broumov, Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u
Broumova 3, Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, Správa a
údržba silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Zdeňek Scholz, Pěkov 43 Police nad Metují,
Hana Patzeltová, Hony 52 Police nad Metují, Hilscher Jiří a Hilscherová Edita, Pěkov 45, Police nad
Metují, Lesní společností Broumov Holding, a.s., Lesy ČR s.p. Hradec Králové, Pozemkový fond ČR
Praha , RWE Distribuční služby s.r.o., Brno, Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha, ČEZ Distribuce
a.s.Děčín
Podmínky rozhodnutí čj. 28858/11/DSH/A ze dne 30.6.2011,Městského úřadu v Náchodě, odboru dopravy
a silničního hospodářství mají samostatnou působnost, proto nejsou uvedeny v podmínkách tohoto
rozhodnutí, a jsou pro projektovou přípravu stavby závazné.
Podmínky rozhodnutí čj. 15769/2010/OŽP-Hv-10 ze dne 8.7.2010,Městského úřadu v Broumově, odboru
životního prostředí, mají samostatnou působnost, proto nejsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí,
a jsou pro projektovou přípravu stavby závazné.
Odůvodnění:
Dne 19.8.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Cyklistická stezka Pasa v
katastrálních územích Jetřichov a Hony na pozemcích parc. č. 1203, 1231/3, 1232, 1266/1, 1266/6,
1266/7, 1266/8, 1303/1, 1305, 1306/1, 1531, 1536/2, 1544, 1548 v katastrálním území Jetřichov.
Na základě usnesení zn. 11595/UP/2009 ze dne 13.7.2009 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu byl pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
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„Cyklostezka Pasa“ v katastrálních územích Jetřichov a Hony stanoveno, že řízení povede a územní
rozhodnutí vydá obecný stavební úřad Městského úřadu Broumov.
Protože návrh nebyl úplný vyzval zdejší stavební úřad žadatele k jeho doplnění a zároveň územní řízení
přerušil. Po doplnění podkladů stavební úřad oznámil dne 16.8.2011 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání
spojené na den 27.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ústního jednání se zúčastnili Město
Broumov.p- Kuchta, Město Police nad Metují – Bc.Škop, Obec Křinice – p. Rosová, projektant akce –
Ing.Buriánec, p. Miler. Přítomni neměli k navrhované stavbě připomínek.
Ve lhůtě pro vyjádření zaslali své stanovisko Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro
Královéhradecký kraj, Hradec Králové a společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Jetřichov a Police nad
Metují. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj,zn.1033/11/52.103/Ul ze dne
5.9.2011
Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1,
koordinované stanovisko zn. MUBR9384/2010/ÚP/DK ze dne 14.4.2010
Městský úřad Broumov, stavební odbor, silniční správní úřad, třída Masarykova č.p. 239, 550 14
Broumov 1, koordinované stanovisko zn. MUBR9384/2010/ÚP/DK ze dne 14.4.2010
Městský úřad Broumov, stavební odbor, pracoviště SPP, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1,
koordinované stanovisko zn. MUBR9384/2010/ÚP/DK ze dne 14.4.2010
Městský úřad Broumov, správní odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1,
závazné stanovisko čj.13973/2010/OŽP-Ar-17 ze dne 7.6.2010, rozhodnutí čj.15769/2010/OŽP-Hv-10 ze
dne 8.7.2010, závazné stanovisko 15468/2010/OŽP-Hv-9 ze dne 17.5.2010
Správa CHKO Broumovsko (AOPK ČR), IDDS: nu3dydw, stanovisko čj. 00614/BR/2010/AOPK ze dne
23.4.2010, sdělení čj. 00936/BR/2010/AOPK ze dne 10.5.2010
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2, stanovisko zn.PVZ/10/12656/Km/0 ze dne 14.6.2010
Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, DI Náchod, IDDS: urnai6d, vyjádření čj. KRPH42945-67/ČJ-2009-0500IT ze dne 30.6.2009 a stanovisko čj.KRPH-226-110/ČJ-2010-050507 ze dne
15.4.2010
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IDDS: yvfab6e,
koordinované závazné stanovisko čj. HSHK-292/NA-OP-2010 ze dne 24.3.2010
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk, stanovisko čj. 4020/02565ÚP/2009-1420 ze dne 21.7.2009
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q,
stanovisko 8330/ZP/2009-Čr ze dne 17.7.2009, vyjádření zn.15158/ZP/2010JID86399/2010/KHK ze dne
30.7.2010, souhlasné stanovisko zn.8981/ZP/2010-Kl ze dne 25.5.2010
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, IDDS: 3shbrwf, sdělení č.s.2010/20416 ze dne
21.10.2010
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqhx, rozhodnutí o připojení
na komunikaci čj. 28858/11/DSH/A ze dne 30.6.2011
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: gmtbqhx,
spis.zn.6655/2010/VÝST/Ne ze dne 15.11.2010
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx, souhlas čj. 5707/2010/ŽP/Ba/ ze dne
21.7.2010 a stanovisko čj. 3323/2007/ŽP/Cj/Ba/Sy ze dne 10.10.2007
Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8, sdělení sp.zn. 268/2010/R ze dne 1.11.2010
Obecní úřad Jetřichov, IDDS: aw5bni8, sdělení ze dne 20.6.2011, sdělení ze dne 3.6.2011, sdělení ze dne
24.11.2010
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Obecní úřad Hejtmánkovice, vyjádření 460/2009 ze dne 14.9.2009
Obec Hejtmánkovice souhlasí s umístěním deponie zeminy o objemu 362 m3 z katastrálního území
Hony, Jetřichov ( akce : Cyklostezka PASA )na obecní skládce Hejtmánkovice.
Dle stanoviska Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj,
zn.1033/11/52.103/Ul ze dne 5.9.2011 je třeba dodržet následující podmínky : V následujícím stupni
projektové dokumentace je třeba dodržet podmínky platných vyhlášek, zejména vyhl. č. 148/2007 Sb., o
energetické náročnosti budovy, požadavky ČSN 730540-2“ Tepelná ochrana budov „ . Respektovat
v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, omezení je v provádění stanovených
činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu k ochraně života, zdraví a majetku osob a v bezpečnostních pásmech plynárenských
zařízení určených k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života,
zdraví, bezpečnosti a majetku osob.
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů žadatele upozorňuje na
skutečnost, že nelze vyloučit případné škody na stavbě způsobené existencí lesních porostů na výše
uvedených lesních pozemcích. Jejich vlastníci podle ustanovení § 22 odst.1 zákona č.289/1995 Sb., o
lesích a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají za škody, které
mohou být způsobeny např. pádem stromů, nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů nebo zastíněním
z pozemků určených k plnění funkcí lesa, zejména pokud by k nim došlo v důsledku působení přírodních
sil nebo nahodilých událostí.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Dále se vyjádřili správci inženýrských sítí :
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, vyjádření zn.1013/10/121 ze dne 15.11.2010
Telefonica 02 Czech Republic, IDDS: d79ch2h, vyjádření čj.77577/09/CHK/VV0 ze dne 29.6.2009
ČEZ Distribuce a.s. Děčín, vyjádření ze dne 19.11.2010, 18.11.2010, 8.7.2009
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., vyjádření 9002996/2009 ze dne 24.6.2009
Radiokomunikace a.s. Praha, vyjádření zn.UTS/P49429/09 ze dne 23.7.2009
Pro přeložku telekomunikačního vedení a plynového vedení bylo zdejším stavebním úřadem vydáno
územní rozhodnutí spis.zn.: MUBR27088/2010KO , II/303 – rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5
až 25,5.
K územnímu řízeny byly předloženy smlouvy o právu provést stavbu se Správou silnic
Královéhradeckého kraje ( smlouva o výpůjčce, smlouva o podmínkách zřízení stavby ), se Zdeňkem
Schulzem, Pěkov 43 Police nad Metují, Hanou Patzeltovou, Hony 52 Police nad Metují, Hilscherem Jiřím
a Hilscherovou Editou, Pěkov 45, Police nad Metují, Městem Police nad Metují, Lesní společností
Broumov Holding, a.s. .
Dále navrhovatel předložil stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast Povodí Labe,
Pracoviště Náchod zn. ZVHS/PNA/251/10/Alt ze dne 23.4.2010, bez připomínek.
Vyjádření Lesů České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové nad Labem č. 31/2010/172/84 ze dne
22.4.2010 s dodatkem č. 1 čj. 7/2011/172/Eg dne 24.11.2011. Podmínky tohoto vyjádření byly
zapracovány do podmínek územního rozhodnutí. Rovněž požadavky Pozemkového fondu České
republiky, vyjádření zn . (N) 180997/10 ze dne 12.5.2010 byly zapracovány do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Stavba cyklostezky je podmíněna realizací rozšíření silnice II/303 o stoupací pruh. Spolu se žádostí o
stavbu cyklostezky bude předloženo speciálnímu stavebnímu úřadu stavební povolení II/303 –
rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5.
Součástí návrhu na vydání územního rozhodnutí je dokumentace pro územní řízení č. 040/09, datum
10/2009, kterou vypracoval Ing.Miloš Buriánec, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT
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0600437. pro údaje dřívější pozemkové evidence bylo předloženo srovnávací sestavení parcel ze dne
26.1.2011.
Stavba cyklostezky je umístěná ve II. a III.zóně odstupňované ochrany CHKO Broumovsko. Navržená
trasa stezky se vyhýbá Národní přírodní rezervaci broumovské stěny a Evropsky významné lokalitě
Broumovské stěny.Záměr je situován na území Ptačí oblasti broumovsko, která je součástí soustavy
NATURA 2000. Z posudku RNDr.Jiřího Veselého, který navržený záměr hodnotil v rámci posouzení
vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., vyplývá, že záměr nebude mít významný
negativní vliv na hlavní předmět ochrany a celistvost Evropsky významné lokality Broumovské stěny a
Ptačí oblast Broumovsko.
Soulad navrhované stavby s územním plánem města Police nad Metují. Na základě obecně závazné
vyhlášky města č. 2/99 ze dne 14.9.1999, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Police
nad Metují, čl. 9. bod 6., mohou být výjimečně při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny na
dotčených plochách umísťovány a povolovány liniové stavby pro dopravu. ( vyjádření Města Police nad
Metují čj. 2010/2451/IMŽP/SCH ze dne 3.5.2010 ). Zároveň bylo doloženo vyjádření Městského úřadu
v Náchodě, odboru výstavby a územního plánování ( součást koordinovaného závazného stanoviska ze
dne 15.11.2010, spis.zn. 6655/2010/VÝST/Ne )..
Stavba cyklostezky není v rozporu s územním plánem Jetřichova ( nabytí účinnosti územního plánu
Jetřichova dne 18.4.2011 ).
Dle stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí zn. 8330/ZP/2009-ČR ze dne
17.7.2009, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení EIA a IPPC, které se týká akce II/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 -25,5 a
plánované cyklostezky, byly do tohoto územního rozhodnutí zapracovány především podmínky týkající
se stavby cyklostezky.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Lesy České republiky, s.p., Pozemkový fond ČR, Lesní společnost Broumov Holding, a.s., Správa
a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Hana Patzeltová, Jiří Hilscher, Edita Hilscherová,
Zdeněk Scholz, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefonica 02 Czech Republic, Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Obec Jetřichov, Město Police nad Metují
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost žádné připomínky neuplatnila.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.
Upozornění :
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Iveta Pírová
vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky) :
Město Broumov, Masarykova 239, 550 14 Broumov,
Obec Jetřichov, IDDS: aw5bni8
Město Police nad Metují, IDDS: 3shbrwf
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona ( doručí se veřejnou vyhláškou ) :
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Pozemkový fond ČR, IDDS: mrbaiz9
Lesní společnost Broumov Holding, a.s., IDDS: eikexnp
SÚSÚS Králspráva a údržba silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Hana Patzeltová, Hony č.p. 52, 549 54 Police nad Metují
Jiří Hilscher, Pěkov č.p. 45, 549 54 Police nad Metují
Edita Hilscherová, Pěkov č.p. 45, 549 54 Police nad Metují
Zdeněk Scholz, Pěkov č.p. 43, 549 54 Police nad Metují
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefonica 02 Czech Republic, IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
dotčené správní úřady :
Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
Městský úřad Broumov, stavební odbor, silniční správní úřad, třída Masarykova č.p. 239, 550 14
Broumov 1
Městský úřad Broumov, stavební odbor, pracoviště SPP, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
Městský úřad Broumov, správní odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov
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Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1
Správa CHKO Broumovsko (AOPK ČR), IDDS: nu3dydw
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, DI Náchod, IDDS: urnai6d
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IDDS: yvfab6e
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, IDDS: 3shbrwf
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqhx
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: gmtbqhx
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IDDS: gmtbqhx
Obecní úřad Jetřichov, IDDS: aw5bni8
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
Obecní úřad Křinice, IDDS: fgfbnr8
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
Obecní úřad Hejtmánkovice, IDDS: qp5bs7s

