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Městský úřad Jičín - odbor dopravy
oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín
Č.j.: DOP/2020/12329/Rih
Vyřizuje: Radomír Říha, tel. 493 545 420, riha@mujicin.cz

Jičín, dne 20.07.2020

Oprávněná úřední osoba:
Radomír Říha – referent odboru dopravy

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ č. 108/2020.
Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný speciální
stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen “stavební zákon“) posoudilo ve
společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) podle ustanovení § 94j odst. 1
stavebního zákona žádost ze dne 06.05.2020, kterou podala OBEC TUŘ, TUŘ 13, PSČ 506 01 JIČÍN –
00272256, ZASTOUPENÁ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ING. TOMÁŠEM JANČOU,
FOERSTEROVA 641, PSČ 506 01 JIČÍN – IČO – 43518397 - účastník řízení dle ustanovení § 27 odst.
1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – (dále i „žadatel”, „stavebník” resp.
investor”) a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:

„ STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY,
V OBCI TUŘ “,
UMÍSTĚNÉ NA POZEMCÍCH PARC. Č.:
910/1, 925/1, 958, 925/2, 913/1, 927/10 – VŠE OSTATNÍ PLOCHA, ST. 39/1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ, ST. 39/4 - ZASTAVĚNÁ PLOCHA
A NÁDVOŘÍ, 927/19 – OSTATNÍ PLOCHA,
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ TUŘ.
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Základní údaje o stavbě:
Jedná se o stavební úpravu stávající dopravní a technické infrastruktury v obci Tuř. Konkrétně jde
o místní komunikace III. a IV. třídy. Komunikace III. třídy budou napojeny na stávající silnici III/32842.
Chodník bude napojen na stávající chodník podél silnice III/32842.
Navržený chodník se bude napojovat na stávající chodník podél silnice III/32842 nebo bude ukončen u
pozemku p. č. 50. Celkové stavební úpravy jsou rozděleny do 5 etap. Stavba chodníku se bude týkat etap
1, 2 a 4.
Stavebně upravené komunikace III. třídy v obci Tuř se budou napojovat na silnici III/32842. Stavební
úpravy jsou rozděleny do 5. etap.
První etapa, v nejsevernější části území, má celkovou délku 220,7m. Na začátku se napojuje na silnici
III/32842 a zároveň na druhou etapu. Na konci se pak napojuje na třetí etapu.
Druhá etapa má celkovou délku 199,64m. Na začátku se napojuje na první etapu. Na konci se pak
napojuje na etapu 4. a 5.
Třetí etapa má celkovou délku 145,43m. Na začátku se napojuje na první etapu. Na konci se pak
napojuje na etapu 2.
Čtvrtá etapa má celkovou délku 110,17m. Na začátku se napojuje na druhou etapu. Na druhé straně pak
ústí do silnice III/32842.
Pátá etapa má celkovou délku 75,27m. Na začátku se napojuje na druhou etapu. Na druhé straně pak
končí u objektu č. p. 6. na pozemku p. č. st. 105.
Podrobný celkový popis stavby je uveden v souhrnné technické zprávě; je součástí PD stavby. PD
stavby byla ověřena odpovědnou osobou – ing. Radkou Pospíšilovou, autorizovaným technikem pro
dopravní stavby – ČKAIT – 0008080.

Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení řízení provedeno
veřejnou vyhláškou.

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č : 910/1, 925/1, 958, 925/2, 913/1, 927/10 – VŠE
OSTATNÍ PLOCHA, ST. 39/1 - ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ, ST. 39/4 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ, 927/19 – OSTATNÍ PLOCHA V KATASTRÁLNÍM
ÚZEMÍ TUŘ, dle ověřené PD stavby kterou ověřila ing. Radka Pospíšilová – ČKAIT –
0008080 - jako osoba oprávněná ve smyslu § 158 stavebního zákona.
2. Umístění stavby bude odpovídat zákresu v koordinačním situačním výkresu C.3 – viz ověřená
PD stavby.
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III.

Stanovuje podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve společném
územním a stavebním řízení, kterou ověřila ing. Radka Pospíšilová – ČKAIT – 0008080,
jako osoba oprávněná ve smyslu § 158 stavebního zákona.
Ověřená PD, která je přílohou tohoto rozhodnutí bude zaslána po dni nabytí právní moci
tohoto
stavebního povolení v souladu s § 115, odst. 3 stavebního zákona.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení stavebním úřadem.
3.

Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení prostorové plochy odborně způsobilou osobou. Z
vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení, musí být patrné umístění
stavby vzhledem k hranicím pozemků, případně sousedním objektům. Poloha stavby musí
odpovídat umístění na situačním výkresu ověřeném ve stavebním řízení. Výsledky vytyčení musí
být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a dbát o ochranu
zdraví osob na staveništi a uživatelů pozemních komunikací.
5.

Při stavbě budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti výrobků pro
stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle
zvláštních předpisů např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Výsledky
předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty a osvědčení použitých materiálů budou předloženy při
řízení o vydání kolaudačního souhlasu.

6.

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2026.

7.

Stavba bude provedena dodavatelsky organizací vlastnící příslušná oprávnění k této
činnosti - na základě výběrového řízení; u ní bude možno poté hlásit případné škody na
majetku patřícího jiným majitelům než investorovi nebo zhotoviteli. Investor je povinen zajistit
sepsání škod ihned po jejich vzniku a zajistit uvedení pozemků, objektů a porostů do původního
stavu nebo uhradit způsobenou škodu. U vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy
doklady o vyrovnání případných škod.

8. Vzhledem k rozsahu stavby se nestanoví podmínky pro oznámení fází výstavby pro provedení
kontrolních prohlídek. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona speciální
stavební úřad na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas provede pouze jednu
kontrolní prohlídku stavby, která bude zároveň závěrečnou kolaudační prohlídkou.
9. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních
předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy osvědčení o jakosti (
atesty, certifikáty, osvědčení o shodě ) pro materiály, výrobky a konstrukce mající
rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a doklady o výsledcích předepsaných
zkoušek.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník
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s dostatečným předstihem speciální stavební úřad. V žádosti stavebník uvede identifikační
údaje o stavbě a předpokládaný termín dokončení stavby.
11. Vlastníci - správci všech dotčených inženýrských sítí před započetím prací v jejich
ochranných pásmech budou přizváni na stavbu za účelem vytyčení svých zařízení, dozoru a
kontroly podmínek stanovených jimi v uzavřených dohodách, vyjádřeních, stanoviscích,
...apod.. Investor i zhotovitel stavby je povinen řídit se jejich pokyny, které jsou obsaženy
v dokladové části PD stavby.
12. VOS a.s. Jičín :
Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dle předložené PD při
splnění následujících podmínek:


Před zahájením stavby si objednejte vytyčení vodovodních řadů včetně přípojek u VOS a.s., - p.
Horčičko, tel.č. 602 939 611.



Zahájení stavby požadujeme oznámit na naše provozní středisko v Jičíně, vedoucí p. Šulc, tel.č.
493 533 322, 602 473 643.



Při umístění kanalizačního potrubí DN 200 požadujeme při souběhu s vodovodem dodržet
odstupovou vzdálenost 1 m.



Pokud budou realizovány nové uliční vpusti, budou umístěny mimo vodovodní řad a přípojky
(min. 60 cm od vodovodu). V místech křížení přípojek dešťových vpustí s vodovodem, budou
zemní práce prováděny ručně a bude dodržena vzdálenost dle prostorové normy ČSN 736005.



Obrubníky chodníků nebudou umístěny v trasách vodovodních řadů.



Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s
podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.



Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovodní řady včetně přípojek proti poškození,
v případě poruchy na vodovodu během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího
provozního střediska VOS a.s. v Jičíně p. Šulce, tel.č. 493 533 322, 602 473 643.



Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky provozního střediska
v Jičíně ke kontrole a před záhozem ke kontrole našeho i neodkrytého zařízení
a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a
pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.



Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a od
investora stavby požadovat písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Jičíně o splnění
všech našich výše uvedených požadavků. O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby
zhotovitelem bude učiněn zápis.



Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.



Naše vyjádření požadujeme citovat ve stavebním povolení.

13. Majitelé a uživatelé sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) budou o termínu realizace
stavby a možných případných omezeních písemně předem informováni.
14. Budou plně respektovány podmínky „ koordinovaného závazného stanoviska “, které bylo
vydáno MěÚ Jičín – odborem investiční výstavby a údržby města dne 06.04.2020 pod zn.
INV/64/20/Pou, tj.:
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výrok I.
závazné stanovisko z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 71
písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů v pl. znění (dále jen „zákon o odpadech“), posoudil předloženou žádost o
závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech ke stavebnímu povolení a na základě
tohoto posouzení konstatuje, že záměr „Stavební úpravy dopravní a technické infrastruktury v
obci Tuř, k.ú. Tuř (okres Jičín), 771791
na pozemcích st. p. 39/1, 39/4, parc. č. 910/1, 925/1, 927/10, 958, 925/2, 913/1 v katastrálním
území Tuř“, je přípustný za splnění následujících podmínek:
-

Odpady budou předány k využití či odstranění oprávněným osobám dle § 12 odst. 3 zákona
o odpadech.

-

Výkopová zemina (cca 2620 t) bude testována na obsah škodlivin podle vyhl. č. 294/2005 Sb. a
předána oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

-

Získaná asfaltová směs je zařazena jako odpad kat. č. 170302 (cca 165 t). Pokud investor zajistí
splnění kritérií pro asfaltovou směs podle vyhlášky 130/2019 Sb., může být tato skutečnost
(zařazení asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS T1 – T4 a jednoznačný způsob využití)
zapracováno do zadávací dokumentace. Při splnění všech podmínek, tj. stanovených kritérií podle
vyhlášky č. 130/2019 Sb., může být asfaltová směs vedlejším produktem.

výrok III.


závazné stanovisko z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu – úřad územního plánování



Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, oddělení úřad územního
plánování (dále jen „úřad územního plánování“) věcně a místně příslušný podle § 6 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3
stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „Stavební
úpravy dopravní a technické infrastruktury v obci Tuř“, který obsahuje: stavební úpravy
stávajícího prostoru místních komunikací na východní straně obce Tuř zahrnující úpravu
vozovky (výměnu pojezdových i podkladních vrstev, úpravu šířkového uspořádání), stavbu
nového chodníku pro pěší, odvodnění upravených úseků vozovky, osazení prostoru vozovky
dopravním značením a úpravu nejbližšího okolí stavby; vše na pozemcích parc.č. 927/10,
925/1, 910/1, st. 39/1, st. 39/4, 958, 925/2 a 913/1, vše k.ú. Tuř.
Předložený záměr je přípustný po splnění následující podmínky:

o

záměr bude odpovídat řešení, které bylo navrženo v části předložené dokumentace, jejíž
ověřená kopie je přílohou tohoto závazného stanoviska.



posuzovaný záměr je přípustný po splnění stanovené podmínky, tj. že „záměr bude
odpovídat urbanistickému a architektonickému řešení, které bylo navrženo v části
předložené dokumentace, jejíž ověřená kopie je přílohou tohoto závazného stanoviska“.



Odbor dopravy MěÚ Jičín, jako příslušný silniční správní úřad na silnicích II. a III. třídy a
veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích – v platném znění, v dané věci upozorňuje, že práce na
pozemních komunikacích vyžadují vydání tzv. Stanovení dopravního značení a provádění
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stav. prací na pozemku sil. III/32842 vyžaduje vydání povolení (naším odborem dopravy) ke
zvláštnímu užívání silnice v souladu s ust. § 25 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb. K tomu je
nezbytné projednání a odsouhlasení s dopravním inspektorátem Jičín Krajského ředitelství
Královéhradeckého kraje (v případě vhodnosti si toto vyjádření může vyžádat odbor dopravy)
a s vlastníkem silnice – Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace,
Kutnohorská ulice 59, 500 04 Hradec Králové - IČO 709 47 996.
15. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze „ Smlouvy o právu k pozemkům provést na
těchto pozemcích stavbou nebo opatření “; tyto byly uzavřeny mezi vlastníky dotčených
nemovitostí / Panáčková Diana, ing. Jaroslav Míč, Blažena Míčová, Havelková Milena, Šoltys
Lubomír / a stavebníkem, kterým je OBEC TUŘ – IČO – 00272256.
16. V rámci realizace stavby bude plně respektováno stanovisko KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ
POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – DI JIČÍN vydané dne 08.04.2020 – č.j.: KRPH
– 29824 – 1/ČJ-2020/050406 –- viz dokladová část PD stavby.
17. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve stanovisku GRIDSERVICES, S.R.O. ze dne
18.02.2020 – č.zn. : 5002083090 - viz dokladová část PD stavby.
18. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve stanovisku CETIN A. S. ze dne 04.01.2019 –
č.j.: 536010/20 - viz dokladová část PD stavby.
19. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 05.02.2020 –
zn. 01011252227 a souhlasu ze dne 21.02.2020 – zn. 1107764377 - viz dokladová část PD
stavby.
20. Před zahájení realizace stavby budou vytyčena všechna dotčená podzemní vedení inženýrských
sítí v majetku a správě Obce Tuř.
21. Správa silnic KHK, p. o. požaduje následující:





Stavbou nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa a jeho odvodnění; k odvedení
povrchové vody z místních komunikací a chodníků bude upraven, případně zřízen
dostatečný počet uličních vpustí.
Dopravní značení bude provedeno na náklady investora stavby obce Tuř včetně následné
údržby dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 2. vydání.
V místě napojení místní komunikace na silnici III/32842 požadujeme odříznout stávající
živičný kryt a spáru ošetřit stálepružnou živičnou zálivkou; konstrukce napojení bude
v úrovni vozovky – silnice.

Účastníci řízení, na které se bude vztahovat rozhodnutí:


„ Účastníky řízení “ dle § 27 odst. 1 a) a § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění
(dále jen „správní řád):
OBEC TUŘ, TUŘ 13, PSČ 506 01 JIČÍN – 00272256
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q, ZASTOUPENÝ
SPRÁVOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
MILENA HAVELKOVÁ, TUŘ Č.P. 29, 506 01 JIČÍN 1
DIANA PANÁČKOVÁ, HORNICKÁ ČTVRŤ Č.P. 143, 533 12 CHVALETICE
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ING. JAROSLAV MÍČ, KALVÁRIE Č.P. 1472, 543 01 VRCHLABÍ 1
LUBOMÍR ŠOLTYS, TUŘ Č.P. 31, 506 01 JIČÍN
BLAŽENA MÍČOVÁ, KALVÁRIE Č.P. 1472, 543 01 VRCHLABÍ 1.

Odůvodnění :

Dne 06.05.2020 podal stavebník - OBEC TUŘ, TUŘ 13, PSČ 506 01 JIČÍN – 00272256. žádost o vydání
společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 10.07.2020 mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohli v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní
orgán ve věci rozhodl. Stavební úřad upozornil účastníky, že tato lhůta sloužila pouze k seznámení
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejednalo se o lhůtu pro uplatnění námitek. Případné
námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad
nepřihlíží.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavba bude provedena dle dokumentace, kterou ověřila ing. Radka Pospíšilová – ČKAIT –
0008080, jako osoba oprávněná ve smyslu § 158 stavebního zákona. Byly doloženy veškeré potřebné
doklady a vyjádření nutné k umístění a povolení stavby.
Do okruhu účastníků společného územního stavebního řízení byli v souladu s ustanovením §
94k stavebního zákona zařazeni:

Účastníci řízení:
Podle ust. § 94k odst. a) stavebního zákona:
OBEC TUŘ, IDDS: 2YFJ2WD
JANČA TOMÁŠ, ING., FOERSTEROVA Č. P. 641, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
/ ZMOCNĚNEC /
Podle ust. § 94k odst. b) stavebního zákona:
OBEC TUŘ, IDDS: 2YFJ2WD
Podle ust. § 94k odst. c) stavebního zákona:
NEOBSAZENO.
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Podle ust. § 94k odst. d) stavebního zákona:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q, ZASTOUPENÝ
SPRÁVOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
MILENA HAVELKOVÁ, TUŘ Č.P. 29, 506 01 JIČÍN 1
DIANA PANÁČKOVÁ, HORNICKÁ ČTVRŤ Č.P. 143, 533 12 CHVALETICE
ING. JAROSLAV MÍČ, KALVÁRIE Č.P. 1472, 543 01 VRCHLABÍ 1
LUBOMÍR ŠOLTYS, TUŘ Č.P. 31, 506 01 JIČÍN
BLAŽENA MÍČOVÁ, KALVÁRIE Č.P. 1472, 543 01 VRCHLABÍ 1
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., NA TOBOLCE 428, 506 01 JIČÍN 1
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., TEPLICKÁ 874, 405 02 DĚČÍN 2
GRIDSERVICES, S.R.O., PLYNÁRENSKÁ 499, 602 00 BRNO 2
CETIN A.S., ČESKOMORAVSKÁ 2510, 190 00 PRAHA 9
Podle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona:
V případě řízení s velkým počtem účastníků /veřejná vyhláška/ se v oznámení o zahájení řízení a
v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
Pozemky v katastrálním území Tuř – parcelní číslo:
ST.39/2, ST.102, 30/4, 30/5, ST. 40, 957, ST.23/1, ST. 33/2, ST. 37, ST.42, ST. 46, ST. 47, ST. 49, ST.
51, ST. 52, ST. 53, ST. 54, ST. 55, ST. 57, ST. 60, ST. 98, ST. 102, ST. 109, 25, 33/1, 35, 36, 42/1, 45,
50, 52, 54/1, 56/1, 58, 60, 526/10, 532/1, 903, 913/5, 925/1, 926, 927/4, 927/5, 927/13, 927/20, 927/21,
936, 956, ST. 7/2, ST. 10, ST. 11, ST. 13, ST. 14/1, ST. 114, 20, 21/1, 21/2, 25, 26, 28/3, 370/32, 370/33,
370/34, 370/42, 377/4, 377/5, 377/6, 379/1, 906/1, ST. 105, 27, 364/34, 364/35, 364/40, 370/35, 379/1,
379/3, 380, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7, 428/8, 428/37, 428/38, 428/39, 910/2, 912, ST.12,
ST. 186, 913/2, 913/3, 913/4, 913/7, ST. 19, ST. 23/2, ST. 25, ST. 26, ST. 28, ST. 34, ST. 36, 1, 2/2, 77,
78/2, 80, 81, 82/1, 82/3, 88/3, 90/10, 90/11, 345/48, 364/1, 364/8, 364/9, 364/10, 364/12, 364/13, 364/14,
364/15, 364/16, 364/17, 364/18, 364/19, 364/20, 364/47, 370/42, 537, 892, 914/1, 916, 927/8, 927/9,
927/17, 927/18, 940, 941, 955, 959.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou
žádost přičemž zjistil, že v současné době nemá OBEC TUŘ schválen územní plán ; proto speciální
stavební úřad při přezkoumání žádosti vycházel ze stanoviska MěÚ Jičín – odboru ÚPRM, které je
součástí výše uvedeného koordinovaného závazného stanoviska. Z něho vyplývá, že pozemky
dotčené stavebním záměrem se nachází v zastavěném území Obce Tuř. Dle ustanovení § 20 odst. 2
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, „lze v zastavěném území obce,
která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci
sídelního útvaru nebo zóny, vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci,
pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby
dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; vymezování jiných pozemků
a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy“. Dle výše uvedeného je předložený záměr na
dotčených pozemcích z hlediska jeho funkčního využití přípustný.
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Dále byl záměr posuzován ve vztahu k cílům a úkolům územního plánování vyplývajícím z ustanovení §
18 a § 19 stavebního zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je posouzení souladu s § 18
odst. 3 a 4 stavebního zákona a s § 19 odst. 1 písm. c), d) a e) stavebního zákona – tj. zda předložený
návrh vyhovuje urbanistickým, architektonickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání
území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter zástavby v území. S ohledem
na skutečnost záměrem nedochází k zásadní změně v prostorovém uspořádání prostoru, neboť se část
záměru (technická infrastruktura) umísťuje pod terén a část záměru (dopravní infrastruktura) řeší úpravu
stávající vozovky včetně její polohy a umístění nových komunikací pro pěší tak, aby mohl být zajištěn
bezpečný pohyb chodců v intravilánu obce, nedochází posuzovaným záměrem k narušení charakteru
okolní zástavby ani prostředí. Při posuzování předloženého záměru nezjistil úřad územního plánování
jako orgán územního plánování rozpor s Politikou územního rozvoje, s územně plánovacími
dokumentacemi ani s cíli a úkoly územního plánování. Z výše uvedených důvodů dospěl úřad
územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný po splnění stanovené podmínky,
tj. že „záměr bude odpovídat urbanistickému a architektonickému řešení, které bylo navrženo v
části předložené dokumentace, jejíž ověřená kopie je přílohou tohoto závazného stanoviska“.

Dále stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek, uvedených
v § 94o stavebního zákona a zjistil, že předložená žádost a PD stavby je v souladu s § 94o
stavebního zákona, zejména:


Předložená, ověřená projektová dokumentace je přehledná, úplná a byla ověřena Ing. Radkou
Pospíšilovou - autorizovaným technikem pro dopravní stavby (ČKAIT 0008080), tj. osobou
oprávněnou podle § 158 odst. 1 stavebního zákona a § 17 zákona č. 360/1992 Sb. v platném
znění. V ověřené projektové dokumentaci jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu v míře
odpovídající rozsahu a charakteru stavby.
Dotčenými orgány, kterými jsou:
KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R
HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E
MINISTERSTVO OBRANY ČR, SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, IDDS:
HJYAAVK
MINISTERSTVO OBRANY, REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ DOPRAVY,
IDDS: HJYAAVK
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ
ODBOR JIČÍN, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.
P. 18, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A ÚDRŽBY MĚSTA,
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1, byl vyjádřen
souhlas s umístěním a provedením stavby v rozsahu, v jakém se navrhovaná stavba dotýká
zájmů chráněných těmito dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů. Podmínky
dotčených orgánů k realizaci stavby jsou zapracovány do projektové dokumentace, případně
jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

V průběhu řízení byly zajištěny tyto doklady:


Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o. – vyjádření ze dne 05.06.2020 –
SSKHK/SS/6854/2020-MS 103-20



VOS a.s. Jičín – vyjádření ze dne 24.06.2020
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Smlouvy o právu provést na těchto pozemcích stavbu nebo opatření, uzavřené
s vlastníky dotčených nemovitostí / MILENA HAVELKOVÁ, TUŘ Č. P. 29, 506 01 JIČÍN
1, DIANA PANÁČKOVÁ, HORNICKÁ ČTVRŤ Č. P. 143, 533 12 CHVALETICE, ING.
JAROSLAV MÍČ, KALVÁRIE Č. P. 1472, 543 01 VRCHLABÍ 1LUBOMÍR ŠOLTYS,
TUŘ Č. P. 31, 506 01 JIČÍN, BLAŽENA MÍČOVÁ, KALVÁRIE Č. P. 1472, 543 01
VRCHLABÍ 1 /



Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 05.02.2020 – zn. 0201023247, zn. 0101252227



Souhlas ČEZ Distribuce a.s. ze dne 21.02.2020 – zn. 1107764377



Vyjádření CETIN a.s. ze dne 06.02.2020 – č. j.: 536010/20



MěÚ Jičín – odbor investiční výstavby a údržby města – koordinované závazné stanovisko
ze dne 06.04.2020 – INV/64/20/Pou



Hasičský záchranný sbor KHK – závazné stanovisko ze dne 17.03.2020 – HSHK – 13532/2020



KŘPKHK – ÚO Jičín – DI – stanovisko ze dne 08.04.2020 – č.j.: KRPH – 29824-1/ČJ2020-050406



KHS KHK, územní pracoviště Jičín – závazné stanovisko ze dne 09.03.2020 – č.j.:
KHSHK 07553/2020/HOK.JC/Ro



Stanovisko Gridservices, s.r.o. ze dne 08.08.2019 – zn.: 5001979113 a ze dne 18.02.,2020 –
č.j.: 5002083090



Informace o dotčených a sousedních nemovitostí,…ad.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům
rozhodnutí:



Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního
orgánu.
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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem.
Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Tento dokument musí být veřejně vyvěšen na úřední desce MěÚ Jičín, Obci Tuř po dobu
15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25
odst. 2 správního řádu. Patnáctý den je posledním dnem oznámení.

Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky vyvěšeno dne:
Úřední deska MěÚ Jičín, sejmuto dne:
Úřední deska OÚ Tuř, elektronicky vyvěšeno dne:
Úřední deska OÚ Tuř, sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky.
Vyhláška s potvrzením o vyvěšení a sejmutí bude obratem vrácena stavebnímu úřadu.

"otisk razítka"
Ing. Martin Duczynski
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu Jičín

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha:


Přehledná situace stavby

Rozdělovník – toto rozhodnutí obdrží :
Účastníci řízení (dodejky):
Podle ust. § 94k odst. a) stavebního zákona:
OBEC TUŘ, IDDS: 2YFJ2WD
JANČA TOMÁŠ, ING., FOERSTEROVA Č. P. 641, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
/ ZMOCNĚNEC /
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Podle ust. § 94k odst. b) stavebního zákona:
OBEC TUŘ, IDDS: 2YFJ2WD
Podle ust. § 94k odst. c) stavebního zákona:
NEOBSAZENO.
Podle ust. § 94k odst. d) stavebního zákona:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q, ZASTOUPENÝ
SPRÁVOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
MILENA HAVELKOVÁ, TUŘ Č.P. 29, 506 01 JIČÍN 1
DIANA PANÁČKOVÁ, HORNICKÁ ČTVRŤ Č.P. 143, 533 12 CHVALETICE
ING. JAROSLAV MÍČ, KALVÁRIE Č.P. 1472, 543 01 VRCHLABÍ 1
LUBOMÍR ŠOLTYS, TUŘ Č.P. 31, 506 01 JIČÍN
BLAŽENA MÍČOVÁ, KALVÁRIE Č.P. 1472, 543 01 VRCHLABÍ 1
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., NA TOBOLCE 428, 506 01 JIČÍN 1
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., TEPLICKÁ 874, 405 02 DĚČÍN 2
GRIDSERVICES, S.R.O., PLYNÁRENSKÁ 499, 602 00 BRNO 2
CETIN A.S., ČESKOMORAVSKÁ 2510, 190 00 PRAHA 9
Podle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona:
V případě řízení s velkým počtem účastníků /veřejná vyhláška/ se v oznámení o zahájení řízení a
v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
Pozemky v katastrálním území Tuř – parcelní číslo:
ST.39/2, ST.102, 30/4, 30/5, ST. 40, 957, ST.23/1, ST. 33/2, ST. 37, ST.42, ST. 46, ST. 47, ST. 49, ST.
51, ST. 52, ST. 53, ST. 54, ST. 55, ST. 57, ST. 60, ST. 98, ST. 102, ST. 109, 25, 33/1, 35, 36, 42/1, 45,
50, 52, 54/1, 56/1, 58, 60, 526/10, 532/1, 903, 913/5, 925/1, 926, 927/4, 927/5, 927/13, 927/20, 927/21,
936, 956, ST. 7/2, ST. 10, ST. 11, ST. 13, ST. 14/1, ST. 114, 20, 21/1, 21/2, 25, 26, 28/3, 370/32, 370/33,
370/34, 370/42, 377/4, 377/5, 377/6, 379/1, 906/1, ST. 105, 27, 364/34, 364/35, 364/40, 370/35, 379/1,
379/3, 380, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7, 428/8, 428/37, 428/38, 428/39, 910/2, 912, ST.12,
ST. 186, 913/2, 913/3, 913/4, 913/7, ST. 19, ST. 23/2, ST. 25, ST. 26, ST. 28, ST. 34, ST. 36, 1, 2/2, 77,
78/2, 80, 81, 82/1, 82/3, 88/3, 90/10, 90/11, 345/48, 364/1, 364/8, 364/9, 364/10, 364/12, 364/13, 364/14,
364/15, 364/16, 364/17, 364/18, 364/19, 364/20, 364/47, 370/42, 537, 892, 914/1, 916, 927/8, 927/9,
927/17, 927/18, 940, 941, 955, 959.
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HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E
MINISTERSTVO OBRANY ČR, SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, IDDS: HJYAAVK
MINISTERSTVO OBRANY, REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ DOPRAVY, IDDS:
HJYAAVK
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