MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací:
Spisová zn.:
Skartační zn.:
Spisový zn.:

MUTN 28712/2019
2018/8509/V/KRI
A/20
280.13

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Iva Křemenská
499 803 367
kremenska@trutnov.cz

Datum:

01.04.2019

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
/VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA/
OBEC VLČICE, IČO 00278441, Vlčice 201, 541 01 Vlčice, kterou zastupuje TENET, spol. s
r.o. architektonický ateliér, Ing. Vladimír Marks, IČO 63220385, Horská 64, 541 01 Trutnov
(dále jen "žadatel") podal dne 10.10.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Chodník pro pěší podél silnice III/01412
obec Vlčice
SO 101 Chodník pro pěší
SO 301 Dešťová kanalizace
(dále jen "stavba")
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:
Obec: Vlčice
Katastrální území: Vlčice u Trutnova
pozemek

druh pozemku dle KN

vlastník /správce/

st. p. 37/2

zastavěná plocha a nádvoří

KATA, a.s.

st. p. 39/1

zastavěná plocha a nádvoří

Václav Dušánek

st. p. 49/1

zastavěná plocha a nádvoří

Josef Praus

st. p. 49/3

zastavěná plocha a nádvoří

Kamil Bažant

111/3

ostatní plocha – neplodná půda

obec Vlčice

115/1

ostatní plocha – neplodná půda

obec Vlčice

119/1

ostatní plocha – jiná plocha

obec Vlčice

Městský úřad Trutnov
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165
Fax 499 803 103
541 16 Trutnov
IDDS 3acbs2c
Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.
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136/3

trvalý travní porost

Tomáš Cvrček

166/2

ostatní plocha – jiná plocha

obec Vlčice

382

ostatní plocha – neplodná půda

KATA, a.s.

420/4

trvalý travní porost

Josef Praus Helena Prausová

425/2

ostatní plocha - ostatní komunikace

Kamil Bažant

581/1

ostatní plocha – neplodná půda

obec Vlčice

581/10

ostatní plocha - ostatní komunikace

obec Vlčice

2523/1

ostatní plocha - silnice

KHK – Správa silnic KHK

2627/8

ostatní plocha – jiná plocha

obec Vlčice

2659

ostatní plocha – jiná plocha

KATA, a.s.

2804

ostatní plocha – jiná plocha

KATA, a.s.

3828

trvalý travní porost

Římskokatolická farnost - arciděkanství
Trutnov I

3831

trvalý travní porost

Jan Adam, Alena Adamová

Popis stavby:
Předmětem stavby je nový jednostranný chodník pro pěší (SO 101) a dešťová kanalizace (SO
301) a rekonstrukce autobusové zastávky v místě stávající zastávky.
SO 101 Chodník pro pěší – chodník je navržen pro dva pěší pruhy šířky 0,75 m v přidruženém
prostoru průtahu silnice III/01412 (na zvýšeném pásu). Je situován vlevo ve směru staničení,
v úseku cca 4,726 – km 5,019 (větev “A“) a km 5,277 – km 5,952 (větev “B“).
Chodník větve “A“ je navržen v základní šířce 2,0 m (2 x 0,75 pěší pruhy, 0,50m bezpečnostní
odstup), minimální šířka chodníku je 1,50 m. Chodník větve “B“ je navržen v základní šířce 1,50
m (2 x 0,75 m pěší pruhy) se dvěma bodovými zúženími na 1,22 m, resp. 1,20 m, v místě
technického vybavení komunikace – sloupu VO.
Konstrukce chodníku je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby a podkladními vrstvami
umožňujícími strojní údržbu.
Základní příčný sklon chodníku je navržen jednostranný směrem k obrubě vozovky ve spádu
2%. V místech stávajících sjezdů, kde je stávající výškové uspořádání takové, že není možné
dodržet maximální sklon 2 % v celé šířce chodníku, bude zachován průchozí prostor šířky ≥
0,90 m s maximálním příčným sklonem 2%. Osa v maximální míře respektuje průběh stávající
hrany vozovky průtahu silnice, je totožná s lícem nové obruby vozovky.
Výškové řešení vychází z konfigurace území a výškového vedení silnice III/0412. Maximální
podélný sklon chodníku je menší než 8,33 %, v místech snížených silničních obrubníků je
navrženo rampové snížení chodníku v celé jeho šířce.
V prostoru stávajícího objektu č.p. 30 je navržena rekonstrukce zastávky autobusové dopravy.
Zálivová zastávka základní délky 13,00 m bude označena svislým DZ. Výška nástupní hrany
zastávky je navržena +160 mm. Minimální šířka nástupiště je navržena 1,70 m. Pro zamezení
vjezdu na nástupiště je navržen bezpečnostní sloupek.
V úseku km 0,164 50 – 0,19074 je vlevo navržena zárubní zeď délky 26,3 m. Zeď je navržena
z prefabrikovaných betonových palisád uložených do betonu C16/20. Budou použity palisády o
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průměru 200 mm a výšce 1200, 1500 a 2000 mm. Rub zdi bude chráněn svislou netkanou
geotextilií a odvodněn drenáží DN 125 zaústěné do dešťové kanalizace.
Stávající oplocení pozemku parc.č. 39/1, které bude dotčeno výstavbou chodníku bude
v rozsahu dle PD odstraněno a nahrazeno novým poplastovaným pletivem délky 22,20 m.
Pletivo bude osazeno na typové ocelové sloupky.
SO 301 Dešťová kanalizace – nová dešťová kanalizace DN 250 povede v novém chodníku ve
spádu 1% a odvede srážkové vody stávajícími propustky průtahu silnice III/01412 do Vlčického
potoka.
V úseku větve “A“, kde bude vozovka jednostranně upnuta do nových zvýšených obrub, jsou
stávající odvodňovací zařízení (šachty a propustky) doplněny o zařízení nová (uliční vpusti,
kanalizační šachty).s přípojkami na stávající kanalizaci.
V úseku větve „“B“, kde bude vozovka upnuta jednostranně do nových zvýšených obrub, jsou
stávající odvodňovací zařízení (šachty, vpusti a propustky) doplněny o zařízení nová (uliční
vpusti, kanalizační šachty, horské vpusti, žlaby) s přípojkami na novou kanalizaci.
Volné a stavbou dočasně dotčené plochy budou ohumusovány v tl. 150 mm a osety travním
semenem parkového charakteru.
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon")
oznamuje
zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky
do 03.05.2019.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, odbor
výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov v Po a St 8.00 - 17.00, v ostatní dny po
předchozí telefonické domluvě).
Vzhledem k tomu, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení a speciálnímu
stavebnímu úřadu jsou dostatečně známy poměry staveniště, upouští od ústního jednání a
ohledání na místě.
Ke dni 06.05.2019 budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí. Po tomto datu
se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“) vyjádřit k podkladům
rozhodnutí. V případě, že následně v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny
nové podklady ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, správní orgán po
uplynutí 3 pracovních dnů od výše uvedeného data ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje
účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním
rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné
v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží v smyslu
koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona.
Účastníkem společného územního a stavebního řízení je:
•

•

podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
OBEC VLČICE, IČO 00278441, Vlčice 201, 541 01 Vlčice, kterou zastupuje TENET, spol. s
r.o. architektonický ateliér, Ing. Vladimír Marks, IČO 63220385, Horská 64, 541 01 Trutnov
podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)
OBEC VLČICE, IČO 00278441, Vlčice 201, 541 01 Vlčice,
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podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na
které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten,
kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem) a § 94k písm. d) stavebního
zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, neníli sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
Obec Vlčice, Vlčice 201, 541 01 Vlčice (vlastník parc.č. 111/3, 115/1, 119/1, 166/2, 581/1,
581/10 a 2627/8, k.ú. Vlčice u Trutnova)
KATA, a.s., Letná 397, 542 42 Pilníkov (vlastník st.p.č. 37/2, parc.č. 382, 2659, 2804, k.ú.
Vlčice u Trutnova)
Josef Praus, Vlčice č.p. 36, 541 01 Trutnov 1 (spoluvlastník parc.č. 420/4, k.ú. Vlčice u
Trutnova, vlastník st.p.č. 49/1, k.ú. Vlčice u Trutnova)
Helena Prausová, Vlčice č.p. 36, 541 01 Trutnov 1 (spoluvlastník parc.č. 420/4, k.ú. Vlčice u
Trutnova)
Jan Adam, Mladé Buky č.p. 263, 542 23 Mladé Buky (spoluvlastník parc.č. 3831, k,ú, Vlčice
u Trutnova)
Alena Adamová, Vlčice č.p. 197, 541 01 Trutnov 1 (spoluvlastník parc.č. 3831, k,ú, Vlčice u
Trutnova)
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (právo
hospodařit s parc.č. 2523/1, k.ú. Vlčice u Trutnova)
Tomáš Cvrček, Vlčice č.p. 166, 541 01 Trutnov 1 (vlastník parc.č. 136/3, k.ú. Vlčice u
Trutnova)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Trutnov I, Školní č.p. 155, Vnitřní Město, 541 01
Trutnov 1 (vlastník parc.č. 3828, k.ú. Vlčice u Trutnova)
Kamil Bažant, Vlčice č.p. 117, 541 01 Trutnov 1 (vlastník st.p.č. 49/3 a parc.č. 425/2, k.ú.
Vlčice u Trutnova)
Václav Dušánek, Vlčice č.p. 31, 541 01 Trutnov 1 (vlastník st.p.č. 39/1, k.ú. Vlčice u
Trutnova)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (věcné právo k parc.č. 2523/1, k.ú
Vlčice u Trutnova)
Wüstenrot hypotéční banka a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 (věcné právo
k parc.č. 425/2, a st.p.č. 49/3, k.ú. Vlčice u Trutnova)

•

podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) /v souladu s § 94m
stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) v oznámení o zahájení řízení a
v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního
záměru. /
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejdlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 34, 42, 48/1, 51, 54, 56/2, 85, 96, 98, 100, 101, 219, 220, 244, 273/1, 273/2, 274/1,
274/3, 335, 372, 377, 378, 384, 452, parc. č. 113/2, 113/3, 121/1, 121/2, 123/1, 123/2, 124,
135, 139/1, 139/2, 140/1, 142, 162/1,163, 165/1, 165/3, 166/1, 166/3, 178, 179/1, 179/2,
179/3, 179/4, 180/2, 200/1, 202, 205, 206/3, 207, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 215/1, 296/3,
296/4, 296/5, 385/3, 417/1, 417/2, 420/1, 420/5, 474, 644/1, 2627/1, 2627/7, 2627/9, 2662,
2663, 2664, 2665, 2667, 2669, 2670, 2672/1, 2672/2, 2672/5, 2747, 2808, 3749, 3830,
3861, 3843 v katastrálním území Vlčice u Trutnova
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
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Vlčice č.p. 2, č.p. 35, č.p. 39, č.p. 144, č.p. 67, č.p. 73, č.p. 77, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 124,
č.p. 194, č.p. 47, č.p. 166, č.p. 197, č.p. 197, č.p. 198, č.p. 198, č.p. 109, č.p. 231 a č.p.
238
Poučení
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
(otisk razítka)
(vlastnoruční podpis)
z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy
--------------------------------------------------------------------Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením
písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(www.trutnov.cz).
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Obecní úřad Vlčice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách
po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
správního řádu.
1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… Bude sejmuto dne: ……………………….
Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ……………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.
---------------------------------------------------------------------Příloha
situace
Obdrží
účastníci (dodejky)
Obec Vlčice , IDDS: we3ed3p zast. společností TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér,
IDDS: 7wx6tgr
KATA, a.s., IDDS: zc6eq3a
Josef Praus, Vlčice č.p. 36, 541 01 Trutnov 1
Helena Prausová, Vlčice č.p. 36, 541 01 Trutnov 1
Jan Adam, Mladé Buky č.p. 263, 542 23 Mladé Buky
Alena Adamová, Vlčice č.p. 197, 541 01 Trutnov 1
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Tomáš Cvrček, Vlčice č.p. 166, 541 01 Trutnov 1
Římskokatolická farnost - arciděkanství Trutnov I, Školní č.p. 155, 541 01 Trutnov 1
Kamil Bažant, Vlčice č.p. 117, 541 01 Trutnov 1
Václav Dušánek, Vlčice č.p. 31, 541 01 Trutnov 1
Wüstenrot hypotéční banka a.s IDDS:vjtg3cb
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 3acbs2c
Obecní úřad Vlčice, orgán ochrany přírody, orgán územního plánování, silniční správní úřad,
orgán ochrany ovzduší, IDDS: we3ed3p
V souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona se účastníkům řízení dle § 94k písm. e)
stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 34, 42, 48/1,
51, 54, 56/2, 85, 96, 98, 100, 101, 162/1, 219, 220, 244, 273/1, 273/2, 274/1, 274/3, 335, 372,
377, 378, 384, 452, parc. č. 113/2, 113/3, 121/1, 121/2, 123/1, 123/2, 124, 135, 139/1, 139/2,
140/1, 142, 163, 165/1, 165/3, 166/1, 166/3, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 180/2, 200/1, 202,
205, 206/3, 207, 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 215/1, 296/3, 296/4, 296/5, 385/3, 417/1, 417/2,
420/1, 420/5, 474, 644/1, 2627/1, 2627/7, 2627/9, 2662, 2663, 2664, 2665, 2667, 2669, 2670,
2672/1, 2672/2, 2672/5, 2747, 2808, 3749, 3830, 3861, 3843 v katastrálním území Vlčice u
Trutnova
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Vlčice č.p. 2, č.p. 35,
č.p. 39, č.p. 144, č.p. 67, č.p. 73, č.p. 77, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 124, č.p. 194, č.p. 47, č.p. 166,
č.p. 197, č.p. 197, č.p. 198, č.p. 198, č.p. 109, č.p. 231 a č.p. 238
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

