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CRDUX00CDVFU 
 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 
sekce stavební - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0519/17-10/Bj V Praze dne 4. ledna 2018 
Č. j.: DUCR-74690/17/Bj Telefon: +420 972 241 843 (linka 208) 
                                                                                           Mob. 602669133 
Oprávněná úřední osoba: Bárta Jan E-mail: barta@ducr.cz 
 

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

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

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy  
 

Jarom ěř 
“Rekonstrukce žst. Jarom ěř“ 

 
Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 organizační 
jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 
77258 Olomouc IČ 70994234. 

Zastoupený: 

Na základě  plné moci právnickou osobou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 
1085/8, 77900 Olomouc IČ 64610357. 

 
V rozsahu: 
 
 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
   
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
 PS 11-28-01 Žst. Jaroměř, staniční zabezpečovací zařízení 
  Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
 PS 10-28-01 t.ú. Smiřice – Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení  
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ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 
  Místní kabelizace 
 PS 11-14-01 Žst. Jaroměř, místní kabelizace 
  Rozhlasové zařízení 
 PS 11-14-07 Žst. Jaroměř, rozhlas pro cestující 
  Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
 PS 11-14-03 Žst. Jaroměř, přenosové zařízení 
 PS 11-14-04 Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení 
  Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
 PS 11-14-05 Žst. Jaroměř, ASHS 
 PS 11-14-06 Žst. Jaroměř, EZS 
  Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 
 PS 11-14-02 Žst. Jaroměř, úprava dálkové kabelizace 
 PS 10-14-01 t.ú. Smiřice – Jaroměř, traťový kabel 
  Informační systém pro cestující 
 PS 11-14-08 Žst. Jaroměř, informační zařízení 
 PS 11-14-09 Žst. Jaroměř, kamerový systém 
  Traťové radiové spojení 
 PS 11-14-10 Žst. Jaroměř, úprava sítí TRS 
 PS 11-14-11 Žst. Jaroměř, úprava sítí MRS 
  Jiná sdělovaci zařízení 
 PS 11-14-12 Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ 
 PS 11-05-02 Žst. Jaroměř, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC 
   
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
  Dispečerská řídící technika (DŘT) 
 PS 11-05-01 Žst. Jaroměř, zařízení DŘT 
 PS 50-05-01 ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT a řídicího systému 
  Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
 PS 11-13-01 Žst. Jaroměř, trafostanice  35/0,4 kV 
 PS 11-07-01 Žst. Jaroměř, rozvodna nn 
 PS 11-07-02 Žst. Jaroměř, ZZEE 
   
OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
  Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
 PS 11-29-01 Žst. Jaroměř, výtahy 
   
STAVEBNÍ ČÁST 
  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
  Železniční svršek a spodek 
 SO 11-17-01 Žst. Jaroměř, železniční svršek 
 SO 11-17-02 Žst. Jaroměř, výstroj trati 
 SO 11-17-02.1 Informační billboardy 
            SO 11-16-01 Žst. Jaroměř, železniční spodek 
 SO 11-16-01.1 Žst. Jaroměř, úprava zábradlí na mostě v km 0,853 
  Nástupiště 
 SO 11-16-02 Žst. Jaroměř nástupiště 
  Železniční přejezdy 
 SO 11-17-03 Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5225 v km 39,087 
 SO 11-17-04 Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5226 v km 40,463 
 SO 11-17-05 Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5227 v km 40,772 
   Mosty, propustky a zdi 
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 SO 11-19-01 Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561 
 SO 11-19-02 Žst. Jaroměř, podchod v km 39,729 
   Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě, hydrotechnické objekty) 
 SO 11-10-01 Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů CETIN 
 SO 11-10-02 Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelu NEJ TV 
   Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
 SO 11-21-01 Ochrana kanalizace MěVAK v km 40,771 
 SO 11-22-01 Úprava plynovodu v km 39,08 
 SO 11-22-02 Úprava plynovodu v km 40,465 
 SO 11-22-03 Úprava plynovodu v km 40,765 
 SO 11-22-04 Úprava plynovodu v km 40,773 
 SO 11-27-01 Úprava vodovodu MěVAK v km 39,102 
 SO 11-27-02 Úprava vodovodu v km 39,371 
 SO 11-27-03 Zrušení užitkového vodovodu v km 39,640 - 39,920 
 SO 11-27-04 Zrušení dešťové kanalizace v km 39,660 - 39,925 
 SO 11-27-05 Úprava kanalizace MěVAK  v km 40,294 
 SO 11-27-06 Úprava vodovodu MěVAK v km 40,459 
 SO 11-27-07 Úprava kanalizace  v km 40,468 
 SO 11-27-08 Úprava kanalizace MěVAK  v km 40,638 
 SO 11-27-09 Úprava vodovodu MěVAK v km 40,776 
 SO 11-27-10 Odvodnění přístřešků nástupišť v km 39,370 - 39,750 
 SO 11-27-11 Úprava kanalizace  v km 39,580 - 39,750 
 SO 11-27-12 Odvodnění trativodů žel.spodku v km 39,550 - 39,950 
 SO 11-27-13 Zrušení vodovodu MěVAK v km 40,500 - 40,700 
   Pozemní komunikace 
 SO 11-18-01 Žst. Jaroměř, zpevněné plochy 
   Kabelovody, kolektory 
 SO 11-15-01  Žst. Jaroměř, kabelovod 
    
 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ 
  Pozemní objekty budov 
 SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii  
 SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii – Stavebně technické  
                                    řešení 
 SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii – Zdravotně technické          
                                    instalace 
 SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii -  Vzduchotechnická 
                                    zařízení 
 SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Umělé osvětlení a vnitřní 
                                   silnoproudé rozvody 
 SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii -Hromosvod 
 SO 11-15-04 Žst. Jaroměř, technologický objekt  
 SO 11-15-04 Žst. Jaroměř, technologický objekt – Stavebně technické řešení 
 SO 11-15-04 Žst. Jaroměř, technologický objekt – Vzduchotechnická zařízení 
 SO 11-15-04  Žst. Jaroměř, technologický objekt – Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé 
                                     rozvody 
 SO 11-15-04 Žst. Jaroměř, technologický objekt – Hromosvod 
 SO 11-15-06 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB 
 SO 11-15-07 Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři  
 SO 11-15-07 Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři – Stavebně technické 
                                    řešení 
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 SO 11-15-07 Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři – Zdravotně technické 
                                    instalace 
 SO 11-15-07 Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři – Vzduchotechnická 
                                     zařízení 
 SO 11-15-07 Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři – Umělé osvětlení a 
                                    vnitřní silnoproudé rozvody 
  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
 SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu 
  Orientační systém 
 SO 11-15-08  Žst. Jaroměř, orientační systém 
  Demolice 
 SO 11-15-09  Žst. Jaroměř, demolice 
 SO 11-30-01  Žst. Jaroměř, kácení mimolesní zeleně 
   
TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
   Trakční vedení 
 SO 11-01-01 Žst. Jaroměř, trakční vedení 
   Ohřev výměn (elektrický - EOV) 
 SO 11-06-01 Žst. Jaroměř, EOV 
  Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů 
 SO 11-06-02 Žst. Jaroměř, venkovní osvětlení 
 SO 11-06-03 Žst. Jaroměř, osvětlení nástupiště a podchodu 
 SO 11-06-04 Žst. Jaroměř, DOÚO 
            SO 11-06-05 Žst. Jaroměř, kabelové rozvody nn 
 SO 11-06-06 Žst. Jaroměř, přeložky kabelů nn 
   Ukolejnění kovových konstrukcí 
 SO 11-01-02 Žst. Jaroměř, ukolejnění 
   Vnější uzemnění 
 SO 11-06-07 Žst. Jaroměř, uzemnění trafostanice 
 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
 SO 11-12-01 žst. Jaroměř, přeložka kabelu vn ČEZ 
 SO 11-06-08 žst. Jaroměř, přeložka kabelu nn ČEZ 
 SO 11-06-09 žst. Jaroměř, přeložka veřejného osvětlení 
 
 
Umístění stavby: 
v katastrálním území : 
v k. ú. Smiřice  par.č. 746/1, 746/4, st. 195, st. 223. 
v k. ú. Holohlavy  par.č. 503/1, 
v k. ú. Černožice nad Labem  par.č. 749/1, 729/1, 730/1, 729/2, 729/3, 
v k. ú. Semonice  par.č. 772/1,  805/13. 
v k. ú. Jezbiny  parc.č. 3787/3, 3593/3, 949,  3593/7. 
v k. ú. Jaroměř par.č. 1700/1, 4341/34, 1700/3, 4188/1, 4203, 1748/32, 4205, 4341/1, 4341/33,    

                            4342/1, 4360, 4422/1, 4423, 4341/19, 4341/21, 4341/24, 4344, 4350, 4352,     
                            4341/20,  4343, 4348, 4212/9, 2250, 4341/22. 

v k. ú. Josefov u Jaroměře  par.č. 770/2, 771, 772/1, 773, 774,775, 785, 787,788, 812/8, 787, 810/4,    
                                                       810/5, 810/6, 812/1, 813/1, 810/3,  811/2,  774, 812/5, 812/6, 812/7,                    
                                                       811/1. 
 
Popis stavby: 

Předmětem stavby je komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice Jaroměř za 
účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, 
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vystupování a při přístupu k vlakům a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového 
zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní dálkové ovládání technologických zařízení 
železniční dopravní cesty (DOZ).  

V rámci stavby "Rekonstrukce žst. Jaroměř" bude na základě provedeného geotechnického 
průzkumu navržena rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně odvodnění. Budou 
vybudována nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem od výpravní 
budovy (peronizace). Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště bude 
zajištěn výtahy. V souvislosti s novou konfigurací kolejiště bude provedena rekonstrukce 
železničního propustku, trakčního vedení a sdělovacího zařízení. Bude instalováno nové osvětlení 
stanice a prostoru nástupišť. Vybudována bude nová trafostanice a rozvody silnoproudu. 

V rámci rekonstrukce budou modernizovaná zabezpečovací zařízení a kabeláže sdělovacího 
vedení zasahovat i do přilehlých traťových úseků, na staniční kolejiště navazujících. 

V důsledku instalace nových zařízení a zřízení výstupu z podchodu v prostoru zpevněné 
plochy před výpravní budovou, budou provedeny nezbytně nutné stavební úpravy ve výpravní 
budově a přístřešku u budovy směrem ke kolejišti. V prostoru vedle výpravní budovy bude 
vybudován nový objekt trafostanice a budou sneseny zbytné pozemní objekty stavědla č.1 a č.2.  
Podrobněji v projektové dokumentaci stavby. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení 
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 
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9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich 
zaměření situačními a výškovými kótami. 

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

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním 
žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, 
stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného 
technického zařízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

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

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

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční 
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

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

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

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

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

20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského úřadu Královehradeckého kraje, 
odboru DS/ODO ,Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  č.j. 327/ODO/2017 
ze dne 3.5.2017, zejména k uzavírkám a vedení autobusové dopravy: 
- Železniční přejezd v km 40,463 - úrovňové křížení s komunikaci 11/299 ul. 5.května. Tento 

železniční přejezd je nutné nechat pro autobusovou dopravu průjezdný s ohledem na 
množství spojů a návaznosti těchto spojů. K termínu není námitek. 

- Železniční přejezd v km 40,772 - ulice Máchova - Jiráskova. Železniční přejezd v období 
školních prázdnin může být opravován za úplné uzavírky, autobusy vynechají v daném 
termínu cca 14 dní zastávky Jaroměř„Na Obci, poliklinika, gymnázium. Dotkne se celkem 8 
spojů. Zhotovitel umístí na zastávky informaci o neobsluhování zastávek. S ohledem na 
krátkou dobu uzavírky bude projednáno případné vydání výlukových jízdních řádů přímo s 
dopravci. Spoj 640040/8 místo zastávky Na Obci dojede do zastávky Jaroměř,Tanex, odtud 
bude pokračovat jako spoj 660060/28 ve 13:46, na zastávce Sv. Čecha 13:50 se napojí na 
svoji pravidelnou trasu. Spoj 640030/12 vyjede opožděn již na odjezdu - 13:38 od žel.st., 
13:40 Svat. Čecha, 13:44 se napojí na zastávce Tanex na pravidelný jízdní řád. Spoj 
610210/28 pojede ze zastávky Tanex opožděn o 3 minuty. S uzavření železničního přejezdu 
v době školních prázdnin souhlasíme. 

 
21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy silnic Královehradeckého kraje, přís. org., 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, zn. SSKHK/SS/887/2017-Sj ze dne 
6.4.2017, zejména: 
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• Během rekonstrukce stanice nedojde k zásahu ani záboru krajských silnic - týká se rovněž 
uložení materiálů nebo sutí, manipulace a odstavení mechanizmů, zřizování pomocných 
konstrukcí, vynášení nečistot ap. 

• Veškeré související dopravní značení bude odborně umístěno dle Stanovení DZ, vydaného 
příslušným silničním správ, úřadem. 

• Po celou dobu trvání staveništní dopravy a objížděk odpovídá investor stavby za bezvadný 
stav a plnou funkci veškerých užitých dopravních opatření i za neprodlené odstranění 
případných vzniklých závad ve sjízdnosti (schůdnosti). Případné poškození silnice nebo 
silničního příslušenství bude okamžitě po zjištění ohlášeno správci komunikace a 
neprodleně uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak. 

•Účinek nadměrného zatížení a zvýšeného provozu na opotřebený povrch a nezjištěnou 
konstrukci vozovek navržených objízdných tras nelze předem seriózně odhadnout - investor 
vyčlení dostatečný objem finančních prostředků na případné plošné opravy nebo sanace 
poškozených úseků. 

• Případné stížnosti a požadavky vlastníků sousedních nemovitostí na odstranění nebo 
náhradu stavebních poruch a škod, vzniklých jim v souvislosti se zvýšením frekvence 
dopravy a tonáže vozidel, budou postoupeny k vyřízení investorovi stavby, který svým 
nákladem zajistí prověření uplatněných případů a vypořádání oprávněných nároků. 

• Trasy staveništ. dopravy a objížděk budou před ukončením stavby písemně předány správci 
komunikace, zjištěné závady budou nákladem investora v dohodnutých termínech 
odstraněny. 

• Termíny uzavírek i ostatních dopravních omezení budou koordinovány s termíny a rozsahy 
případných dalších probíhajících dopravních opatření v uvažovaných lokalitách. Bude 
zachován stávající schválený způsob zimní údržby užitých silnic. 

• Budou dodrženy podmínky předchozích vyjádření SSKHK p.o. (č.j. SUSKHK/6376/15/PO-
Sj z 26.6.2015 a SUSKHK/8938/15/PO-Sj z 16.9.2015), 

 
22. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Správy silnic Královehradeckého kraje, přís. org., 

500 04 Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská 59, zn.7100/16/Po 1161/17/HK-2 ze dne 
19.4.2017: 

Správa silnic KHK p.o. souhlasí s navrženou silniční přepravou za podmínky pasportizace 
stavu předmětného úseku silnice III/3089 před zahájením stavby a po ukončení stavby a 
závazkem následné opravy vzniklých škod. 
Nutno získat stanovisko SÚS Královéhradeckého kraje a.s. OPRS HK, které zde připravuje 
rekonstrukci, zda se v daném termínu nebude rekonstrukce kolidovat se staveništní 
dopravou. 

 
23. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy silnic Královehradeckého kraje, přís. org., 

500 04 Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská 59, zn.SSKHK/SS/3227/2017-Sj ze dne 
1.6.2017 

S vydáním stavebního povolení (souhlasu, oznámení) na uvedenou stavbu dle předložené PD 
souhlasíme za předpokladu dodržení podmínek předchozích vyjádření SSKHK p.o. (č.j. 
SUSKHK/6376/15/PO-Sj z 26.6.2015, SUSKHK/8938/15/PO-Sj z 16.9.2015, 
SSKHK/SS/887/2017-Sj z 6.4.2017 a uzavřené smlouvy o BVB s GasNet s.r.o. č. 
9/40/17/0134/Sj/F - č.j. ZN/1536/SS/16). 

 

24. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti Správy silnic Královehradeckého kraje, 
přís.org.,Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Plačice, zn. ZN/2107/SS16/4199/17/HK-
2 ze dne 22.6.2017, zejména: 
 Kabel přejezdu P5221 ve Smiřicích na silnici III/3089 bude mimo silniční pozemky. 
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25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Města Jaroměř, odbor majetku města, nám. 
Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, č.j. PDMUJA 5625/2017 ze dne 2.3.2017, 
zejména v souvislostí s využitím přístupových komunikací pro staveništní dopravu za 
podmínek: 
1. Pozemková p. č. 4212/9 v k. ú. Jaroměř, ul. Hradecká - využití ostatní komunikace. Využití 

pro staveništní dopravu v délce 280m a šířce 6m. Před zahájením staveništní dopravy bude 
tato část místní komunikace ul. Hradecká na p. p. č. 4212/9 v k. ú. Jaroměř fyzicky 
předána zástupcem Města Jaroměř - odborem majetku města zhotoviteli stavby. O předání 
části místní komunikace bude sepsán protokol a vyhotovena fotodokumentace skutečného 
stavu komunikace. Po ukončení stavby bude část komunikace v délce 280m a šířce 6m 
odfrézovaná a opatřena novým asfaltovým povrchem v tl. min. 5cm. Předpokládaný termín 
využívání místní komunikace ul. Hradecká je 07-08/2018. 

2. Pozemková p. č. 4205 v k. ú. Jaroměř - ul. Máchova. Využití pro staveništní dopravu v 
délce 440m a šířce 6m. Před zahájením staveništní dopravy bude tato část místní 
komunikace ul. Máchova, p. p. č. 4205 v k. ú. Jaroměř fyzicky předána zástupcem Města 
Jaroměř - odborem majetku města zhotoviteli stavby. O předání části místní komunikace 
bude sepsán protokol a vyhotovena fotodokumentace skutečného stavu komunikace. Po 
ukončení stavby bude část komunikace v délce 440m a šířce 6m odfrézovaná a opatřena 
novým asfaltovým povrchem v tl. min. 5cm. Předpokládaný termín využívání MK 07-
08/2018. 

Místní komunikace budou udržovány v čistotě a jejich úklid bude zajišťovat zhotovitel stavby 
na své náklady. 
 

26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Města Jaroměř, nám. Československé armády 16, 
551 01 Jaroměř, č.j. PDMUJA 13208/2017 ze dne 28.4.2017, zejména v souvislosti s 
požadavkem na úpravu zpevněných ploch před výpravní budovou žst. Jaroměř: 
Požadujeme veškeré plochy veřejného prostranství před výpravní budovou a veškeré přilehlé 
plochy, které budou sloužit jako zařízení staveniště (zázemí stavby, výrobní a skladovací 
prostory) případně jako přístupové komunikace, uvést do původního nebo předem sjednaného 
stavu. Upozorňujeme, že na prostor před výpravní budovou, která je také kulturní památkou, a 
na blízké okolí tohoto dopravního uzlu jsou kladeny zvýšené estetické nároky z důvodu 
poměrně velkého příjezdu turistů a návštěvníků města, které se může pochlubit řadou 
kulturních památek. 
 

27. Stavebník dodrží podmínky vyjádření  společnosti Nej.cz s.r.o., Pobočka Nový Bydžov, 
Jana Žižky 627, 504 01 Nový Bydžov, č.j. JA 029/17_1ze dne 25.5.2017, zejména: 
- Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK 
nebo Ochranným pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK 
společnosti Nej.cz s.r.o. a vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek 
v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále 
jen „POS"):Josef Kykal, tel.: +420 734390386, e-mail: kvkal@nej.cz 
Tyto podmínky je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zpracovat do příslušné 
dokumentace stavby. 
Přeložení SEK zajistí společnost Nej.cz s.r.o., Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej.cz s.r.o. veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Pro přeložení 
SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej.cz s.r.o. Smlouvu o realizaci přeložky 
SEK. 
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Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený 
subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytýčení nutno uvést Čís. jednací tohoto 
vyjádření, vytýčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností. 

 

28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec 
Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové,  zn. ŘSD/1332/37000/2017/Ma ze dne 
25.5.2017 
Stavební práce budou probíhat zcela mimo komunikaci I/33, na pozemcích investora. 
Požadujeme, aby investor provedl v rámci uvedené stavby v dotčeném území úpravu zeleně - 
keřů mezi silnicí I/33 a trasou koleje. Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I/33 v k.ú. 
Černožice nad Labem, Semonice, Jezbiny a Jaroměř. Povolení stavby v ochranném pásmu 
silnice l.třídy vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č.j. 26655/DS/2015/Ja ze dne 
20.10.2015. Výše uvedenou stavbou nebude dotčeno těleso komunikace I/33 ani pozemky ve 
vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR. 

 

29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Odd. SEM Sítě, 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02 ze dne 23.5.2017: 
Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, 
a.s. 
Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných 
technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podmínky uvedené ve 
vyjádření o existenci energetického zařízení. 
Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro 
jejich provozování a údržbu. 
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 
Linku pro hlášení poruch 840 850 860. 
V případě umístění stavby na nemovitost ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od 
stavebního úřadu žadatel vypořádá užívací vztah k dotčeným nemovitostem a to před 
započetím stavby. 
V případě že stavba zasáhne do trasy kabelového vedení v majetku 
ČEZ Distribuce, a.s. bude před provedením stavby upravena trasa tohoto vedení. Úprava bude 
provedena dle §47 zák.458/2000 Sb. jako přeložka zařízení DS na základě samostatně podané 
žádosti. 
 

30. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného stanoviska Magistrátu města Hradec 
Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, č.j. MMHK/096657/2017 
ze dne 30.5.2017: 
Z hlediska vodního hospodářství dle zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 
upozorňujeme, že realizací stavby nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů a k ohrožení 
podzemních a povrchových vod v dané lokalitě. 
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
upozorňujeme na nutnost minimalizovat kácení zdravých dřevin a počítat s ochranou 
významných krajinných prvků (vodních toků apod.) před znečišťováním, neskladovat 
stavební materiály v blízkosti dřevin a obecně chránit zeleň před ničením a poškozováním. V 
průběhu prací je třeba zachovat v plném rozsahu migrační trasy pro drobné živočichy (např. u 
přemostění VKP Jordán). 
 
Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů :  
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Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a 
demolici vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 zákona 
o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze 
zákona o odpadech - zejména nakládání s nebezpečnými odpady (železniční pražce). 
Vzhledem k charakteru chemických látek, které byly použity při ošetření dřeva v rámci jejich 
výroby (impregnaci) a následné další kontaminaci pražců související s provozem na železnici 
je nutné považovat vyřazené pražce za nebezpečný odpad ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme, aby tento odpad vzhledem k obsahu 
impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. byl zařazen pod katalogové číslo 17 02 
01* - dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. Pražce byly 
kontaminovány také ropnými látkami, oleji, brzdnými kapalinami apod. z úkapů při 
železničním provozu, a to v závislosti na jejich použití na trati. 
Požadujeme, aby při závěrečné prohlídce objektu byly předloženy doklady o využití nebo 
odstranění odpadů ze stavby a doklady o provedení rozborů zeminy. 
 
Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace 
stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek 
(instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.). 
 
Stavba se bude nacházet na území s archeologickými nálezy, proto v souladu s § 22 odst. 2 a 
§ 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči je povinností stavebníka následující: 
- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, povinen 
oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Praha (Letenská 4, 118 01 Praha) 
nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno (Královopolská 147, 612 00 
Brno) případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení 
záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná 
organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na 
nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí 
vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. 
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, musí být ve 
smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení Archeologickému 
ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu bud' 
přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu 
došlo. 

 

31. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 
Králové, č.j.PVZ/17/20994/Vn/0 ze dne 31.5.2017 a stanoviska  č.j.: PVZ/16/37078/Vn/0 ze 
dne 21.11.2016, zejména: 
Stavba bude provedena ve stávající trase, mostní objekty nebudou opravovány, kabelové 
vedení bude nahrazeno novým. 

 

32. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 
Králové, č.j.KHSHK 15098/2017/HOK.HK/Td ze dne 5.6.2017, zejména: 
V průběhu zkušebního provozu stavby v traťovém úseku dráhy Jaroměř - Stará Paka provést 
měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z dopravy na drahách v chráněném 
venkovním prostoru stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, 
významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) - ě.p. 241 
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Hradecká, parc.č. 4343, k.ú. Jaroměř, výpočtový bod č. 3 v hlukové studii, v denní i noční 
době. 

 

33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Odd. SEM Sítě, 
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02  zn. 8120060103 ze dne 2.6.2017, 
zejména:   

Pro akci „Rekonstrukci žst. Jaroměř" bude provedena změna hloubky uložení kwn 10kV a 
35kV křižujících 2x železniční trať u železničního přejezdu v ulici 5. května. Dále bude 
provedena změna hloubky uložení kwn 10kV křižující železniční trať na rohu ulic Karla 
Langra a Bavlnářská. 
Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo 
přeložku vyvolal. 

 

34. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o, zastoupená spol. 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,  zn.5001511641 ze dne 
12.6.2017, zejména: 

Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky: 
1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 aTPG 702 04 
(Technická pravidla Gas). 
2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - 
http://www.gridservices.cz/ds-online- vytyceni-pz/ 
3. Rekonstrukce svršku a spodku: 
- při práci na železničním svršku a spodku je nutné prokazatelně seznámit pracovníky, kteří 
budou práce provádět s existencia trasou VTL plynovodu; 
- práce provádět obezřetně s ohledem na našezařízení; 
- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu; 
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.); 
4. Nové technologické objekty a stavědlové ústředny: 
- nové objekty na nových místech situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodů; 
- při rekonstrukci stávajících objektů zachovat současný půdorys (nepřibližovat objekt    
  směrem k VTL plynovodu); 
5. Nové uzavřené objekty: 
- případné nové uzavřené objekty (čekárny, technické budovy atd.) situovat mimo   
  bezpečnostní pásma VTL plynovodů; 
6. Kabel VN, NN: 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m; 
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu   
   na obě strany; 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4  
  m; 
7. Sdělovací kabel (trubky HDPE): 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a sdělovacím kabelem (trubkou   
  HDPE) při křížení je 0,3 m; 
- kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m    
  od plynovodu na obě strany; 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a sdělovacím kabelem   
  (trubkou HDPE) při souběhu jsou 2 m; 
8. Veřejné osvětlení: 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem VO při křížení je0,3 m; 
- kabel VO se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od  
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  plynovodu na obě strany; 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem VO při souběhu   
  jsou 4 m; -sloupy VO umístit min. 10 m od VTL plynovodů; 
9. Propustky: 
- při čištění propustků v místě styku s VTL plynovodem provádět práce ručně; 
- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu; 
- nové propustky zřizovat min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od  
  plynovodu); 
10. Opěrné zdi: 
- opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu  
              (4 m od plynovodu); 
- nové opěrné zdi nesmí křížit VTL plynovod; Strana 2 
- gabion. a beton, zídky nebudou křížit VTL plynovody a budou ukončeny mimo jejich  
  4 m ochranné pásmo. 
11 .Nové trafostanice: 
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební 
řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo 
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací o jejich poloze a vlastnictví. 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 
chráněny ochranným pásmem dle zákona Č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 
vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění 
stavební činnosti: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. 
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko ktéto změně. 
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 
80011 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
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5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie. 
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) 
na telefon 1239. 
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo 
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské 
zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy 
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízenía plynovodních přípojek během 
výstavby nebo provést na své náklady konSftAlt9cdidy v místě styku stavby s plynárenským 
zařízením a plynovodními přípojkami. 
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány 
a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 705 01. TPG 70? 04 

 

35. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Městského úřadu Jaroměř, Odbor výstavby, nám. 
Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, č.j. PDMUJA 18082/2017 ze dne 13.6.2017: 

Jako prvoinstanční  orgán státní památkové péče 
Jakékoliv další stavební práce nad rámec předmětu vyjádření budou předem projednány s 
orgánem stání památkové péče. Z hlediska zájmů státní památkové péče bude zahájení 
předmětných stavebních prací minimálně s týdenním předstihem oznámeno orgánu státní 
památkové péče, který spolu s NPU-UOP v Josefově bude zván rovněž na kontrolní dny 
svolávané v průběhu této stavby (především pak v případě stavebních prací prováděných na 
kulturní památce „výpravní budova čp. 222). 

 
36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 

Praha 10, zn. 583/17/KOC/Ro/3 ze dne 19.6.2017, zejména: 
Před zahájením prací musí stavebník požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu vedení. 
Souhlas s činností stanoví podmínky, za kterých je možné stavbu realizovat. Pro vydání 
souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení je nutné předložit: 
• žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu. 
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37. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., 
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, zn. 95170028/Sch/028/2017 ze dne 19.6.2017, 
zejména:  
Stavební detaily v dokumentaci pro realizaci stavby budou splňovat požadavky v bodech 1 - 7 
a I. - VII. dle Vyhlášky č.398/2009 Sb. uvedené v posouzení a jejich realizace bude prověřena 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 

38. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Jaroměř, Odbor 
životního prostředí, nám. Československé armády 16, 551 33 Jaroměř, č.j. PDMUJA 
14617/2017 ze dne 14.6.2017, zejména: 
Z hlediska odpadového hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon o odpadech"). S odpady bude nakládáno dle projektové dokumentace tzn., že odpady 
ze stavby budou tříděny, shromažďovány dle druhů a kategorií a následně předány oprávněné 
osobě k likvidaci. 
K uvedení stavby do užívání bude doložen doklad o způsobu nakládání se vzniklými odpady a 
jejich předání oprávněné osobě. 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
Mezi dotčenými pozemky stavbou je pozemek vedený v druhu orná půda, který je součástí 
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF"). Právnické a fyzické osoby při stavební, 
těžební a průmyslové činnosti a terénních úpravách jsou povinny podle ustanovení § 8 odst.l  
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (dále jen „zákon") zabránit škodám na ZPF, 
popřípadě omezovat škody na míru co nejmenší, jsou povinny vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF a řídit se zásadami ochrany ZPF (dle ustanovení § 4 
zákona). 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Kácení dřevin proběhne v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném zněm. Ke kácení dřevin s obvody kmenů nad 80 cm ve výšce 130 
cm nad zemí a pro kácení zapojených porostů o celkové rozloze 40 m2 je třeba povolení 
správního úřadu. 
Při stavební činnosti budou dodržena opatření vycházející z normy ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Jde především o ochranu dřevin před mechanickým poškozením a ochranu 
kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. 
 

39. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti Městské vodovody a kanalizace s.r.o. 
Jaroměř, ul. 5. května 148, 551 02 Jaroměř ze dne 12.7.2017, zejména: 
SO 11-27-05, skladiště „oblouk", „Úprava kanalizace MěVAK v km 40,294" S navrženým 
řešením úpravy kanalizace a zaústěním trativodů souhlasíme. Množství odvedené vody dle 
výpočtu 12,27 l/s, max. povolené 25 l/s. 
SO 11-27-13, ul. Na Trati, „Zrušení vodovodu MěVAK v km 40,500 a 40,700" S navrženým 
řešením souhlasíme. Pokud nedojde při stavbě ke styku s potrubím, zůstane uloženo v zemi v 
původním stavu. 
SO 11-27-08, ul. Na Trati, „Úprava kanalizace MěVAK v km 40,638" S navrženým řešením 
úpravy kanalizace a zaústěním trativodů souhlasíme. Množství odvedené vody dle výpočtu 
3,427 l/s, max. povolené 8 l/s. 
SO 11-21-01, ul. Máchova, „Ochrana kanalizace MěVAK v km 40,771" S navrženým 
řešením úpravy kanalizace a zaústěním trativodů souhlasíme. Množství odvedené vody dle 
výpočtu 1,414 l/s, max. povolené 3,5 l/s. 
U objektů týkajících se vodovodu požadujeme osazení armatur Hawle. Jednotlivé zásahy 
budou v dostatečném předstihu projednány a dohodnut harmonogram prací. 
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Před započetím zemních prací bude provedeno vytyčení vodovodu a kanalizace v zájmovém 
prostoru stavby. V případě, že dojde k odhalení potrubí, bude před záhozem přizván ke 
kontrole pracovník provozovatele a provede se zápis do stavebního deníku. 
 

 

40. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, č.j. VAKHK/VHR/VJ/17/0202 
ze dne 11.7.2017, zejména: 
Pro zemní práce na výstavbě dálkového optického kabelu resp. traťového kabelu a nových 
přejezdových zabezpečovacích zařízení platí následující podmínka: Před zahájením zemních 
prací provede zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem naších sítí vytýčení veřejného 
vodovodu a veřejné kanalizace, aby nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození. Rovněž 
lze provést ručně kopané kontrolní sondy pro ověření polohy našich inženýrských sítí. 
Veškeré zemní práce v ochranném pásmu sítí je nutno provádět ručně nebo takovou 
mechanizací, která nepoškodí sítě v našem vlastnictví. Veškerý majetek společnosti musí být 
během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka. 
V případě, že výše uvedené sítě budou v souběhu s řadem veřejného vodovodu či veřejné 
kanalizace, budou umístěny mimo ochranné pásmo, které je stanoveno v § 23 zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. V případě křížení výše uvedených sítí s řadem 
veřejného vodovodu či veřejné kanalizace budou dodrženy nejmenší dovolené svislé 
vzdálenosti při křížení podzemních sítí tak, jak jsou uvedeny v příloze A, tabulce A. 2 v ČSN 
73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu ani kanalizace. V 
případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti 
provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci 
provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré 
náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník. 
O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, který 
převezme sítě nazpět a prověří funkčnost uzávěrů na vodovodním potrubí a poklopů u 
kanalizačních šachet. 

 

41. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Města Jaroměř, Odbor majetku města, nám. 
Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, č.j. PDMUJA 15195/2017 ze dne 30.6.2017, 
zejména: 

Ve vyznačeném dotčeném území se nacházejí sítě VO, pravděpodobně dojde ke střetu se sítěmi 
veřejného osvětlení v naší správě. 
Při přípravě výše uvedené připravované stavbě je nutné v plném rozsahu respektovat stávající 
rozvodná zařízení veřejného osvětlení, včetně jejich ochranných pásem daných příslušnými 
právními předpisy a platnými ČSN. 
Případná kolize stavby se zařízením veřejného osvětlení bude řešena umístěním připravované 
stavby mimo ochranné pásmo energetických zařízení veřejného osvětlení. 
Nevyhnutelné přeložky zařízení veřejného osvětlení je nutné samostatně projednat s vlastníkem 
VO. 
Veškeré náklady na provedení přeložek hradí investor stavby, čímž se majetkové vztahy k 
zařízení veřejného osvětlení ani po realizaci přeložky nemění. 
Žadatel, případně osoby, které budou realizovat výše uvedené jsou povinni učinit 
následující opatření: 
1. V případě pravděpodobnosti střetu se zařízením veřejného osvětlení požádat v předstihu před 

zahájením stavebních prací správce sítě o vytýčení podzemního zařízení na tel.: 733 533 
633. Tato služba bude provedena za úplatu na základě vystavené objednávky žadatelem. 
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2. Minimálně 10 dní před zahájením stavebních prací, při kterých dochází ke kontaktu se 
zařízením veřejného osvětlení oznámit předpokládaný termín zahájení stavebních prací. 

3. Při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení příslušných právních předpisů a 
platných ČSN, zejména pak ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí; ČSN 73 3050 - 
zemní práce; ČSN 33 2000-5-54 uzemnění a ochranné vodiče. 

4. Při provádění jakýchkoli prací nesmí dojít k poškození energetického zařízení veřejného 
osvětlení. 

5. Před zahájením prací je nutno ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými 
sondami. 

6. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zařízení veřejného osvětlení musí 
být prokazatelně seznámení s jeho existencí a upozorněni na možnou odchylku uloženého 
kabelového vedení ±30cm od výkresové dokumentace. 

7. Při provádění zemních prací v blízkosti zařízení veřejného osvětlení provádět s nejvyšší 
opatrností, nepoužívat nevhodné nářadí a v pásmu lm od kabelového vedení veřejného 
osvětlení (po obou stranách krajního vedení) provádět práce výhradně ručně (nepoužívat 
žádné mechanizační prostředky - hloubící stroje, sbíječky). 

8. Organizace provádějící zemní práce zhutní zeminu pod překládanými kabely a ochrannými 
plastovými trubkami rozvodů veřejného osvětlení. 

9. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení kabelového vedení veřejného osvětlení, 
musí být toto zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně a současně proti 
možnému ohrožení okolí - (prověšením, pádem předmětů apod.) i proti poškození 
nepovolanou osobou. 

10. Dodržování zákazu přejíždění tras kabelového vedení veřejného osvětlení těžkými vozidly 
(mechanizací) a jejich pátkování, pokud není provedena ochrana těchto kabelových rozvodů 
proti mechanickému poškození. 

11. Dodržování zákazu skládek a budování zařízení staveniště, která by znemožňovala přístup 
k zařízení veřejného osvětlení. 

12. Bude dodrženo předepsané krytí zeminy nad kabelovými trasami veřejného osvětlení. 
13. Každé poškození zařízení veřejného osvětlení je nutno neprodleně hlásit zástupci správci 

sítí veřejného osvětlení na adresu: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 
Jaroměř, kontaktní osoba Ing. Jaroslava Valentová, mobil: 733 533 633. 

14. Před záhozem odkrytých míst styku (křížení), obnažení zařízení veřejného osvětlení je 
povinností dodavatele zemních prací přizvat zástupce správce zařízení veřejného osvětlení 
ke kontrole dodržení uvedených podmínek a kontrole uložení zařízení s ohledem na 
prováděnou stavbu. 

15. Kabelové vedení veřejného osvětlení v místech pod komunikacemi, vjezdy a křížení uložit 
do plastových chrániček. 

16. Provést přeložení stavbou dotčených stožárů veřejného osvětlení dle pokynů správce sítě v 
případě, že si toto přeložení stavba vyžaduje. 

 

42. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti Železniční muzeum Jaroměř z.s., 
Nádražní 227, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, č.j. ŽMJ2017-003 ze dne 24.7.2017, 
zejména: 
Bude-li třeba naší vlečku č. 4265 „Železniční muzeum Jaroměř" dočasně odpojit od dráhy 
celostátní, bude tak učiněno pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím, co 
nejdřívějším, projednání. 
Při realizaci a následném provozování stavby musí být vždy zajištěn bezpečný příchod a 
odchod návštěvníků železničního muzea Výtopna Jaroměř po přístupovém chodníku nebo v 
době stavby zhotovena bezpečná náhrada přístupového chodníku. 
Zpevněná plocha u bývalé vodárny a nově vybudované trafostanice musí plynule, 
bezbariérově navazovat na zpevněnou plochu našeho přístupového chodníku pro návštěvníky 
železničního muzea Výtopna Jaroměř (bez přerušení, schodů a pod.). 
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Chodník pro návštěvníky bude uveden důsledně do původního stavu, včetně řádného zhutnění  
podloží tak, aby se nepropadal. 
Pozemku s travním porostem bude uveden do původního stavu tak, že v horní vrstvě v 
tloušťce nejméně 15 cm bude katrovaná ornice (bez kamenů, jílu apod.), osetá novou trávou a 
bez budoucího propadání. 
Při stavbě budou respektovány stávající inženýrské sítě na pozemkových parcelách ve 
vlastnictví ŽMJ a osvětlení chodníku historizujícími lampami. V případě nutnosti demontáže 
historizující lampy se stožárem toto provede náš spolek na objednávku a za úplatu. 
Stavba nebude v budoucnu bránit plánovanému uložení hydrantového potrubí pro napájení 
vodních jeřábů v areálu muzea. Potrubí je plánováno vést od vývodu hydrantu v parku před 
ob. d. č. p. 255, dále pod chodníkem pro návštěvníky, kde je již zabudována průchodka. Místo 
průchodky je označeno na obrubníku červenou barvou. Dále bude potrubí pokračovat 
souběžně s chodníkem až do úrovně výhybky 102 (105), respektive až ke stávajícímu 
vodnímu jeřábu mezi kolejemi 109 (209) a 7a (207) budoucí vlečky. 
Stavba bude respektovat a nepoškodí historickou vodovodní šachtu („tunýlek"), který je v 
parku v úrovni trafostanice asi 40 m směrem k areálu muzea. 
Po celou dobu stavby a po jejím dokončení nebude narušen přívod vody do areálu muzea. 
Bude-li třeba přerušit dodávku elektrické energie, bude tak učiněno pouze na dobu nezbytně 
nutnou a po předchozím projednání. 

 

43. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Jaroměř, Odbor 
životního prostředí, nám. Československé armády 16, 551 33 Jaroměř, č.j. PDMUJA-
21878/2017 ze dne 17.7.2017- ve věci umístění stavby „Rekonstrukce žst. Jaroměř“  ve 
vzdálenosti do 50 m od p.p.č. 813/6 v k.ú. Josefov u Jaroměře – lesní pozemek: 

          Jako příslušný orgán státní správy lesů: 
Souhlas podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona, a to za následujících podmínek: 
1. při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních 

pozemků uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo 
k ohrožení sousedních lesních porostů. K odstranění případných Škod Činit bezodkladná 
opatření 

2. v souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesním pozemku docházet k ukládání 
stavebního či jiného materiálu; 

3. stavba bude realizována tak, aby na lesním pozemku nebylo ohroženo řádné hospodaření 
včetně dopravy dříví, dále aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních 
porostu a jejich kořenového systému; 

4. do lesního porostu nebude vjížděno s motorovými vozidly 
5. nebude požadováno kácení lesních porostů na okolních pozemcích a to ani následovně: 
6. vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad 

nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení 
zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem pudy, padáním kamenů, pádem 
stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků 
určených k plnění funkcí lesa 

7. v době výstavby musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům. 
 

44. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 
Praha 10, č.j. 539/16/KOC/Ro/2 ze dne 10.5.2017, zejména: 

 
Činnost v ochranném pásmu vedení (dále jen „OP") musí splňovat následující podmínky: 
1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení svedením musí respektovat podmínky 

vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších 
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souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v 
souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN. 

2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, 
musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., 
jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti. 

3) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení 
nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat 
ČEPS, a.s., o vypnutí nejpozději do 30. 6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí 
požadováno. 

4) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s 
provozem vedení přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, 
která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, 
elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na 
pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly 
zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S 
touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu 
domácích zvířat v OP. 

5) Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě. 
6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde 

skladován (umístěn) žádný materiál. 
 
PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.) 
7) Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav 

zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační 
prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup 
(příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzovány na těžkou pozemní techniku 
(jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). 

8) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava. 
9) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do OP umístit za předpokladu, že bude provedeno z 

nevodivých materiálů, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. 
Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí 
být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod 
vedením nebo v blízkosti vedení vvn /zvn musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 
500 ohmů). O uzemnění plotu v OP je nutné předat ČEPS, a.s., výchozí revizní zprávu. 
Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a 
předpisy, které omezují umístění objektů do OP vvn / zvn. Za technický stav plotu, jeho 
provedení a udržování zodpovídá osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s 
činností v OP. 

10) Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem 
souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními 
energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a 
technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být 
nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu 
Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení 
prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu. 

11) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na 
elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno. 

12) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem 
souhlasu s činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 
774/2,101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat 
rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná 
situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného 
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pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK, příp. podélný profil, situace 
příjezdových cest). 

13) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za 
jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností. 

     V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno: 
- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení wn/zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení včetně provádění zemních prací; 
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem 

blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění; 
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační 

plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-
6, 2. znění; 

- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při 
jejich přetržení; 

- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení 
vodního paprsku k fázovým vodičům vedení; 

- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny; 
- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m; 
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, 

vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto 
prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v 
průběhu svého života nedosáhnou. 

    Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP 
požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících 
se k prováděné činnosti. 

 
45. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Jaroměř, Odbor 

výstavby, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř,č.j. PDMUJA 27686/2015 
Závazné stanovisko č. 48/2015  ze dne 13.10.2015 a č.j. PDMUJA 27828/2015 ze dne 
14.10.2015 jako prvoinstančního  orgánu  památkové péče, zejména: 
Vzhledem k tomu, že areál železniční stanice Jaroměř se nachází též na území s 
archeologickými nálezy, je nutno žadatele upozornit na povinnosti, které přímo stanoví § 22 
památkového zákona : 
• má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od 
doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu 
nebo oprávněné organizaci {§ 21 odst. 2. památkového zákona; viz. informace na 
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pamatkova_ochrana.html) provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum; 
• vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen strpět provedení archeologického 
výzkumu na jeho nemovitosti. 

 
46. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce 

ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, č.j. 45364/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 
13.10.2015: 
1. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, 

zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při 
obnažení musí být podzemní vedení chráněno přeci poškozením. Stavebník zajistí, že osoby 
pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního 
telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR kjeho 
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ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po 
celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu. 

2. Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před pro věšením podložením clo žlabů 
nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou 
či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem 
nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního 
vedení (VÚ 3255 Pardubice, kpt. Ing. Helena MARKOVÁ č. tel: 601580215). Dodavatelská 
firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu 
u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 
1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší 
opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného 
pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do 
prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo 
do řádně zhutněného pískového.lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou 
dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, 
cihlování, instalace výstražné fólie apod. 

3. V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz 
jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále 
je v prostora ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před 
záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o 
provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i 
digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk dostane dodavatelský 
podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v 
rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tuto podmínku požaduji uplatnit ve stavebním 
povolení tak, aby její nesplnění bylo posuzováno podle § 120, oclst. 2, druhá věta zákona 
183/2006 Sb. v případě, že se jedná o oznámení o užívání stavby nebo dle § 122, odst. 4, 
téhož zákona v případě, že se jedná o kolaudační souhlas. Zároveň si VÚ 3255 Praha 
vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a 
to na základě ustanovení §4, odst. 5 zákona 183/2006 Sb. 

4. Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat 
si minimálně 14 dni před započetím zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem 
(VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček č.t. 602226257), který stanoví konkrétní podmínky 
jeho ochrany (viz zák. č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho 
provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit 
nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk 
projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel. 

5. Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být 
seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora. 

6. Specifikace telekomunikačního zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhu a další podklady 
v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v 
rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo 
v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny výhradně pro účel, 
pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci 
předmětné stavby, nebudou použity jako podklad pro zpracování dokumentace další 
stavební nebo jiné akce a v žádném případě poskytnuty další osobě. 

7. Jedná se zájmovou stanici AČR ve které je předpoklad nakládky a vykládky vojenského 
materiálu a techniky z a do zde dislokovaného zařízení AČR v míru. i za krizových stavů. 
Využívány by byly obě rampy u kolejí č. 7, 13, 20 - tyto rampy požaduji zachovat. 
Železniční stanice je na základě nařízení vlády o operační přípravě státního území zahrnuta 
v seznamu zájmových stanic uvedených v uzavřené smlouvě mezi MO ČR a CD a.s. o 
zabezpečení mobilizační dodávky č. 307.0788.0 ze dne 18.12.2006 o technické ochraně 
určené železniční sítě a zahrnuta do seznamu zájmových stanic v předpise D 33. 
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Za odbor vojenské dopravy určuji v této věci odpovědnou osobu Ing. Jana Horáka, tel.: 
724605148, email nmcc@army.cz. 

 

47. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce 
ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů,  Tychonova 1, 160 01 Praha 
6, sp.zn. 9356/65156/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.10.2017: 
1. V případě stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si 

minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem 
(VÚ 3255 Ing. Libor Macháček, tel.: 602226257), který stanoví konkrétní podmínky jeho 
ochrany, (viz. Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho 
provozuschopnost. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk 
projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel. 

2. Bude - li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je 
nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území 
vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona. 

 
48. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti Technické služby města Jaroměře, 

Náchodská 544, 551 01 Jaroměř,  ze dne 20.7.2017: 
TSM požadují, aby dotčená místa v majetku města byla dána po ukončení stavby do 
původního stavu. 
Po ukončení prací, budou uvedená místa předána správci majetku se záruční lhůtou 36 měsíců 
a sepsán předávací protokol. 

 
49. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Královehradeckého 

kraje, územní odbor Hradec Králové, Dopravní inspektorát, Mrštíkova 541, 500 09 
Hradec Králové, č.j. KRPH-61598-2/ČJ-2017-050206 ze dne 30.6.2017 k úpravě žel. 
přejezdů P5223 a P5224 v obci Černožice. 
Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i 
přilehlých pozemních komunikacích (např. prováděním prací na žel. přejezdech za úplné 
uzavírky, vedení objízdných tras atd.), předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém 
předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) zdejšímu dopravnímu inspektorátu návrh 
dopravně inženýrských opatření po dobu stavby (dále „DIO"). DIO budou obsahovat i návrh 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení), kdy tento návrh 
bude sloužit jako podklad pro naše písemné vyjádření čí stanovisko k stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným orgánem státní správy ve smyslu § 
77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, v platném znění, a dále pro naše případné vydání předchozího souhlasu k rozhodnutí 
o povolení zvláštního užívání příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25 Zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Navržené zabezpečení přejezdů bude vycházet z požadavků ČSN 736380 a ČSN 342650 v 
platných zněních a edicích a ze směrnic SŽDC s.o.  

 

50. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Města Jaroměř, Odbor tajemnice – obrana a krize, 
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, č.j. PDMUJA 22541/2017 ze dne 
2.8.2017, jako příslušný povodňový orgán: 
Podle §71 odst. 7 vodního zákona, bude organizační část průběžně upravována a poskytnuta 
dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi, tj. Anetě 
Láškové, DiS., před samotným zahájením stavby. 
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51. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska společnosti České dráhy a.s., RSM 
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové,  č.j.: 755/2017-O03 ze 
dne 21.8.2017  s odkazem na č.j. 1398/2017-RSM/HK ze dne 7.8.2017, zejména: 
Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví 
dopisu minimálně 7 dní předem. 
K předání a převzetí staveniště na majetku ČD,a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec 
Králové (p. Aleš Petr, vedoucí provozu infrastruktury, petr@rsm.cd.cz, tel: 972 341 184, 
mob:606 934 291) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a 
který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku 
a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení 
stavby. 
V zájmových lokalitách se vyskytují inženýrské sítě v naší správě. Před zahájením zemních 
prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy za účelem přesného vytýčení tras IS. 
(kontakt 
viz výše). 
Po ukončení stavebních prací bude proveden úklid stavebního materiálu na pozemcích včetně 
úpravy terénu a stavu pozemků dotčených stavbou do čistého, řádně zarovnaného stavu (bez 
výmolů a kamenů), povrch nad výkopy bude zhutněn se zárukou 5 let na stabilitu povrchu. 
Protokol o převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby. 
Po dokončení akce žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného 
provedení stavby, která se dotýkají majetku ČD, a.s.. 
Likvidaci odpadu řešit v souladu splatnou legislativou, dle zákona č. 185/2001 Sb. Nesmí 
dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle 
vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM 
Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: 
kylar@rsm.cd.cz. 
Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem 
úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o. V případě nesouladu 
rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o. 
musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016 Stavba musí 
být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a 
souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, 
včetně předpisu Op16. 
Případné změny bude třeba s námi projednat. Při písemném styku v předmětné záležitosti 
uvádějte laskavě vždy číslo jednací tohoto vyjádření. 

 
52. Stavebník dodrží podmínky  vyjádření společnosti CETIN Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6  130 00 Praha 3  č.j.: 735157/16 ze dne 19.10.2016. 
 

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

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

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

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

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

55. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 
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30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009. 

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

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

58. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.1.2020, včetně zkušebního provozu. 
 
 
Účastníci řízení:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 organizační 
jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 
77258 Olomouc IČ 70994234 v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 
1085/8, 77900 Olomouc IČ 64610357 

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

 

 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 
organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, 
Nerudova /1, 77258 Olomouc v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 
1085/8, 77900 Olomouc IČ 64610357 podal dne 16. srpna 2017 žádost o stavební povolení.  

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán  
příslušným stavebním úřadem Městským úřadem Jaroměř, odbor výstavby č.j.: PDMUJA 
18313/2017 ze dne 15.6.2017.  

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
•  Dílčí osvědčení o ověření stavby určeným subjektem, Výzkumným ústavem železničním, a. s.,    
      z hlediska požadavků interoperability – certifikáty, obsažené v PD části  H.10  Prohlášení o shodě 

• Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvika Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1, č.j. 
67/2016- 190-STKO/2 ze dne 9.11.2016 Poskytnutí informací k rozsahu objednávané 
dálkové osobní dopravy 

• Krajský úřad Královehradeckého kraje. Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. 
dopravní obslužností, Pivovarské náměsti 1245,500 03 Hradec Králové, č.j. KUKHK-
39934/DS/2016 ze dne  5.12.2016 Poskytnutí informací k rozsahu osobní dopravy  

• Krajský úřad Královehradeckého kraje. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
č.j. 327/ODO/2017 ze dne 3.5.2017 Vyjádření k uzavírkám a vedení autobusové dopravy 

• Agentura logistiky. Odbor vojenské dopravy. Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav, PSČ 250 02, Sp.zn. 57/2015 - 233 ze dne 20.1.2017 Odborné souhlasné 
stanovisko 

• MBM rail s.r.o., Žižkova 595, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, č.j.2016/403-H ze dne 
25.11.2016 Sdělení - Aktuální stav dráhy „Vlečka Pábl Jaroměř"  
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• Vyjádření vlečkařů — KD METALL s.r.o.. Vlečka Holoubek Energo a.s.. Železniční 
muzeum Jaroměř, RUND25.11.2016 

• ČD, a.s.. Kancelář ČP pro osobní dopravu. Nábřeží L. Svobody 1222,110 15 Praha 1, č.j. 
2499/2016- KOD ze dne 16.11.2016 Informace pro dimenzování nástupišť 

• Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951,500 03 Hradec Králové, č.j.PVZ/16/37078/Vn/0 ze 
dne 21.11.2016 Vyjádření k dokumentací pro stavební řízení 

• Správa silnic Královehradeckého kraje, přisp, org., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
- Plačíce, zn. SSKHK/SS/887/2017-Sj ze dne 6.4.2017 Předběžný souhlas s návrhem 
staveništní dopravy, objízdných tras a přechodných úprav síln. provozu 

• Správa silnic Královehradeckého kraje, příspěvková organizace, 500 04 Hradec Králové - 
Plačíce, Kutnohorská 59, zn.7100/16/Po 1161/17/HK-2  ze dne 19.4.2017 Stanovisko ke 
staveništní dopravě 

• Město Jaroměř, Odbor majetku města, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, 
č.j. PDMUJA 5625/2017 ze dne 2.3.2017 Vyjádření k PS - využití přístupových komunikací 
pro staveništní dopravu 

• Město Jaroměř, nám. Československé armády 16,551 01 Jaroměř, č.j. PDMUJA 13208/2017  
ze dne  28.4.2017 Požadavek na úpravu zpevněných ploch před výpravní budovou žst. 
Jaroměř 

• MěŮ Smiřice, odbor správy majetku a ŽP, Palackého 106,503 03 Smiřice, 
Č.J.1722/SMŽP/17/FI ze dne 11.4.2017 Vyjádření k možnosti vedení staveništní dopravy - 
nesouhlas 

• MěŮ Smiřice, odbor správy majetku a ŽP, Palackého 106,503 03 Smiřice, 
ě.j.2280/SMŽP/17/FI Stanovisko - vyjádření k projektové dokumentací pro stavební 
povolení 

• Obec Černožice, Generála Svobody 268, 503 04 Černožíce, č.j.104/17 Stanovisko - 
vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení 

• Obec Holohlavý, Školní 35,503 03 Holohlavý, zn.164/2017 ze dne  18.5.2017 Stanovisko - 
vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení 

• Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Československé 
armády 16, 551 01 Jaroměř, č.j. PDMUJA 14613/2017 

• Vyjádření k PD, požadavek na vydání povolení zvláštního užívání pozem. komunikací 
• Nej.cz s.r.o.. Pobočka Nový Bydžov, Jana Žižky 627, 504 01 Nový Bydžov, č.j. JA 

029/17_l Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení - podmínky a souhlas 
s navrženým řešením a provedením stavby 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec 
Králové, zn. ŘSD/1332/37000/2017/Ma  Vyjádření - souhlas - k dokumentaci pro stavební 
povolení 

• ČEZ Distribuce, a.s.. Odd. SEM Sítě, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, 
• Vyjádření - souhlas - k projektové dokumentací pro stavební povolení 
• Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, č.j. 

MMHK/096657/2017, ze dne 30.5.2017 Koordinované stanovisko 
• Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, č.j.PVZ/17/20994/Vn/0 ze 

dne 31.5.2017 Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení 
• Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, 

Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9,501 01 Hradec Králové, č.j.KHSHK 
15098/2017/HOK.HK/Td  ze dne 5.6.2017 Závazné stanovisko k vydání stavebního 
povolení 

• ČEZ Distribuce, a.s.. Odd. SEM Sítě, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, 
• Vyjádření Provozovatele DS k žádosti č.8120060103, přeložka vn ze dne 2.6.2017 
• Správa silnic Královehradeckého kraje, příspěvková organizace, 500 04 Hradec Králové - 

Plačíce, Kutnohorská 59, zn.SSKHK/SS/3227/2017-Sj ze dne 1.6.2017 Souhlas s vydáním 
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stavebního povolení 
• GasNet, s.r.o, zastoupená spol. GridServíces, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 

Brno, zn.5001511641,  ze dne 12.6.2017Stanovisko k projektu stavby 
• Krajský úřad Královehradeckého kraje, Odhor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské 

náměstí 1245,500 03 Hradec Králové, ě.j. KUKHK-16867/ZP/2017  ze dne 
12.6.2017Vyjádření ke stavebnímu řízení 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, 
č.i. PDMUJA 18082/2017 ze dne 13.6.2017 Vyjádření k PS - orgán státní památkové péče 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, 
ě.j. PDMUJA 18313/2017 ze dne 15.6.2017 Souhlas 134/2017 k povolení stavby spec. stav. 
úřadem_§15  

• ČR - Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, územní odbor Náchod, Velké 
Poříčí, Náchodská 530, PSČ 549 32, ě.j. HSHK- 3485-2/2017 ze dne 12.6.2017 Závazné 
stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany 

• ČEPS, a.s.. Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10, zn. 583/17/KOC/Ro/3  ze dne 19.6.2017 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení 

• NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44,586 01 Jihlava, zn. 
95170028/Sch/028/2017  ze dne 19.6.2017 Stanovisko k projektové dokumentaci k žádosti 
pro stavební povolení 

• Obec Černožice, Generála Svobody 268,503 04 Černožice,  ze dne 21.6.2017 Vyjádření k 
projektové dokumentaci - PS 11-14-09 kamerový systém - koordinace se stavbou obce 
Černožice, oprava Nádražní ulice č.p.729/2 

• Státní pozemkový úřad. Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/1 la, 130 00 
Praha 3 - Žižkov, zn. SPU 271982/2017 ze dne 21.6.2017 Vyjádření k záměru 
„Rekonstrukce žst. Jaroměř" (vsakovací prostor) 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí, nám. Československé armády 16, 551 33 
Jaroměř, č.j. PDMUJA 14617/2017 ze dne 14.6.2017Závazné stanovisko ke stavbě 
„Rekonstrukce žst. Jaroměř" 

• Správa silnic Královehradeckého kraje, přisp, org.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
- Plačíce, zn. ZN/2107/SS16/4199/17/HK-2 ze dne 22.6.2017 Stanovisko k PD pro územní a 
stavební řízení, silnice IH/2998 a HI/3089 

• Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní 
inspektorát, Plhovská 1176,547 45 Náchod, ě.j. KRPH-46367/ČJ-2017-050506 ze dne 
28.6.2017 Stanovisko k PD pro stavební řízení 

• Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742,547 01 Náchod, e-mail ze dne 30.6.2017 Stanovisko 
ke koordinaci s připravovanou stavbou „Dopravní terminál v Jaroměři" 

• Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, ul. 5. května 148,551 02 Jaroměř ze dne 
12.7.2017, Vyjádření ke SO „Rekonstrukce žst. Jaroměř" ve správě MěVaK s.r.o. Jaroměř 

• Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893,500 03 Hradec Králové, 
• č.j. VAKHK/VHR/VJ/17/0202 ze dne 11.7.2017 Vyjádření k PD „Rekonstrukce žst. 

Jaroměř  
• Město Jaroměř, Odbor majetku města, nám. Československé armády 16,551 01 Jaroměř, 
• Č.J. PDMUJA 15195/2017 ze dne 30.6.2017 Vyjádření o existenci podzemniho a 

nadzemního zařízení veřejného osvětlení. 
• Agentura logistiky, Odbor vojenské dopravy. Boleslavská 929, Brandýs nad Labem — Stará 

Boleslav, PSČ 250 02, č.j. 0667/17-238 ze dne 19.7.2017 Odborné stanovisko k realizaci 
stavby. 

• Železniční muzeum Jaroměř z.s.. Nádražní 227, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, č.j. 
ŽMJ2017-003 ze dne  24.7.2017 Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební 
povolení. 

• Krajský úřad Královehradeckého kraje, Obd. dopr. obslužností, Pivovarské náměstí 1245, 
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500 03 Hradec Králové, č.j. KUKHK-23861/DS/2017 ze dne 25.7.2017 Vyjádření k 
projektové dokumentaci pro stavební povoleni. 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí, nám. Československé armády 16, 551 33 
Jaroměř, č.j. PDMUJA 20512/2017 ze dne 24.7.2017 Oznámení o zahájení správního řízení 
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pz. Pare. č. 4341/1 v k.ú. Jaroměř,  

• Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí, nám. Československé armády 16, 551 33 
Jaroměř, č.j. PDMUJA-21878/2017 ze dne 17.7.2017 Závazné stanovisko - souhlas - ve věcí 
umístění stavby „Rekonstrukce žst. Jaroměř" ve vzdálenosti do 50 m od p.p.č. 813/6 v k.ú. 
Josefov u Jaroměře - lesní pozemek 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí, nám. Československé armády 16, 551 33 
Jaroměř, č.j. PDMUJA 19821/2017 ze dne 21.7.2017 Sdělení - vsakovací objekt v km 
40,445, vsakovací a odpařovací prostor v km 39,600 

• ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j. 7528/2017-0  ze dne 16.6.2017 
Souhrnné stanovisko ČD Telematika a Připomínky k projektové dokumentaci č.j. 
7601/2017-0 

• Čeps, a.s.. Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10, č.j. 539/16/KOC/Ro/2  ze dne 10.5.2017 
Souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor výstavby, nám. Československé armády 16,551 01 Jaroměř, 
č.j. PDMUJA 27686/2015  ze dne 13.10.2015 Závazné stanovisko č. 48/2015 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor výstavby, nám. Československé armády 16,551 01 Jaroměř, 
• č.j. PDMUJA 27828/2015 ze dne 14.10.2015 Vyjádření 
• Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková. Odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité infrastruktury. Teplého 1899,530 02 Pardubice, č.j. 45364/2015-
8201-OÚZ-PCE ze dne 13.10.2015  Závazné stanovisko 

• Technické Služby města Jaroměře, Náchodská 544,551 01 Jaroměř,  ze dne 20.7.2017 
Vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace - uložení sítí 

• Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, náměstí Československé armády 16, 551 
33 Jaroměř, ě.j. PDMUJA 17158/2017 ze dne 21.6.2017 Závazné stanovisko ke stavbě-
umístění záložního zdroje el. energie. 

• Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní 
inspektorát, Plhovská 1176,547 45 Náchod, ě.j. KRPH-40665/ČJ-2017-050506 ze dne 
31.5.2017 Stanovisko k PD pro stavební řízení - přejezdy. 

• Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové, 
Dopravní inspektorát, Mrštíkova 541,500 09 Hradec Králové, ě.j. KRPH-61598-2/ČJ-2017-
050206  ze dne 30.6.2017 Stanovisko k PD pro stavební řízení - úpravy žel. přejezdů v obci 
Černožice. 

• Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa železniční geodézie Praha, Pod Výtopnou 
645/8, 186 00 Praha 8, č.j. SŽG PHA-PCE ZZ Jaroměř ze dne 3.7.2017 Vyjádření k návrhu 
zajištění prostorové polohy koleje. 

• Město Jaroměř, Odbor tajemníce obrana a krize, nám. Československé armády 16, 551 01 
Jaroměř, č.j. PDMUJA 22541/2017 ze dne 2.8.2017 Potvrzení souladu věcné a organizační a 
grafické částí povodňového plánu města Jaroměř 

• ČD, a.s., GŘ, odb. investic. Nábřeží L. Svobody 1222,110 15 Praha 1, č.j. 755/2017-003 ze 
dne 21.8.2017 Souhrnné stanovisko k projektu stavby. 

• ČD, a.s., RSM Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, č.j. 
1398/2017- RSM/HK ze dne 7.8.2017 Dílčí stanovisko k PD pro stavební řízení. 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí, nám. Československé armády 16,551 33 
Jaroměř, č.j. PDMUJA 19488/2017 ze dne 4.8.2017 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin na 
p.p.č. 4341/1 v k.ú. Jaroměř  

• ČD, a.s., RSM Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, č.j. 
1030/2017- RSM/HK ze dne 7.6.2017  Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin a 
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realizaci náhradní výsadby. 
• Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí, nám. Československé armády 16, 551 33 

Jaroměř, č.j. PDMUJA 21420/2017 ze dne 7.8.2017 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin na 
p.p.č. 1700/1 v k.ú. Jaroměř 

•  Město Jaroměř, Odbor majetku města, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, 
č.j. PDMUJA 19154/2017 ze dne 22.6.2017 Povolení kácení dřevin na p.p.č. 1700/1 v k.ú. 
Jaroměř. 

• Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí, nám. Československé armády 16,551 33 
Jaroměř, č.j. PDMUJA 21466/2017 ze dne 18.8.2017 Rozhodnutí - schválení havarijního 
plánu 

• Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951,500 03 Hradec Králové, č.j.VHD/Kc/17/28606 ze dne 
29.6.2017 Stanovisko k havarijnímu plánu rekonstr. žel. stanice Jaroměř 

• Magistrát města Hradec Králové, Odbor dopravy. Československé armády 408, 502 00 
Hradec Králové, spis.zn. SZ MMHK/118737/2017 ODl/Rou, MMHK/159956/2017 ze dne 
14.9.2017 Rozhodnutí - povolení zvláštní užívaní komunikace pro umístění kabel, vedení v 
siln. pozemku. 

• Obec Černožice, Generála Svobody 268,503 04 Černožice, č.j.1316/17-238 ze dne 
4.10.2017 Rozhodnutí - povolení zvl. užívání pozemku p.č. 730/1 pozem. komunikace - 
uložení inž. sítí 

• Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková. Odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1,160 01 Praha 6, sp.zn. 9356/65156/2017-8201-OÚZ-PCE  ze dne 12.10.2017 
Závazné stanovisko 

• Rozhodnutí ve věci stávajícího křížení P5223 jednokolejné elektrifikované trati v úseku 
Hradec Králové - Jaroměř v km 35,068, křížícího komunikaci HI. třídy, o změně rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí. č.j. 
DUCR-50970/17/Bj ze dne 7.9.2017. 

• Rozhodnutí ve věcí stávajícího křížení P5224 jednokolejné elektrifikované tratí v úseku 
Hradec Králové - Jaroměř v km 35,669, křtícího místní komunikaci, o změně rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí. Č.j.: DUCR-
50987/17/Bj ze dne 7.9.2017. 

• Rozhodnutí ve věcí stávajícího křížení P5225 jednokolejné elektrifikované tratí v úseku 
Hradec Králové — Jaroměř v km 39,087, křížícího komunikaci III. třídy, o změně rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí. č.j. 
DUCR-50336/I7/Bj ze dne 7.9.2017. 

• Rozhodnutí ve věci stávajícího křížení P5226 tříkolejné elektrifikované trati v úseku Hradec 
Králové - Jaroměř v km 40,463, křížícího komunikaci H. třídy, o změně rozsahu a způsobu 
zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí. č.j. DUCR-
50408/17/Bj ze dne 7.9.2017. 

• Rozhodnutí ve věci stávajícího křížení P5227 jednokolejné neelektrífíkované trati v úseku 
Hradec Králové — Jaroměř v km 40,769, křížícího místní komunikací, o změně rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovní kolejí. č.j. 
DUCR-50879/17/Bj ze dne 7.9.2017. 

 
Doklady o projednání s vlastníky pozemků, staveb nebo bytů a nebyt. Prostor dotčených stavbou 
obsažené v PD části H.8 Smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky stavbou dotčených  
pozemků: 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky Z_S14_12_8120051038  
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky Z_S14_12_8120051039  
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky Z_S14_12_8120051047  
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky Z_S14_12_8120051048  
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky Z_S14_12_8120051049  
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Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky Z_S14_12_8120051050  
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky Z_S14_12_8120051051  
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky Z_S14_12_8120051052  
RWE Distribu ční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 4000203073  
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 4000203088  
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 4000203130  
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 4000203229 
Nej.cz s.r.o., Praha 2, Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2 
Smlouva o zajištění přeložky č.NEJ.cz: 17JA001 
Správa železniční energetiky Hradec Králové 
Dohoda ke smlouvě o úhradě nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného 
příkonu odběratele 
Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř 
Smlouva o právu provést stavbu E617-S-3737B/2017 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene E617-S-3737C/2017 
Smlouva o právu provést stavbu E617-S-3737A/2017 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene E617-S-3737/2017 
Obec Černožice, Generála Svobody 268, 503 04 Černožice 
Smlouva o právu provést stavbu   E617-S-3841/2017 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene E617-S-3841A/2017 
Hedlík Benedikt Sebastián, Dlouhá 715/38, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
Smlouva o právu provést stavbu  
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
Petiška Luděk, Na Škvárovně 44, 551 01 Jaroměř – Jezbiny 
Smlouva o právu provést stavbu  
Kober Jiří, Hradecká 336, 55101 Jaroměř 
Smlouva o právu provést stavbu  
Pábl Josef, Velichovská 206, 551 01 Jaroměř – Cihelny 
Smlouva o právu provést stavbu  
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
České Dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
Smlouva o právu provést stavbu  čj. 58278/17 
Správa silnic Královehradeckého kraje, přís. org., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
Smlouva o právu provést stavbu E617-S-1981/2016 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneE-617-S-4563/2017 
Smlouva o právu provést stavbu  a smlouvu budoucí OS/OMM-0477/2017 
Železniční muzeum Jaroměř z.s., Nádražní 227, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 
Smlouva o právu provést stavbu 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -služebnosti  E617-S-4317/2017 
GUMOTEX, a.s., Mládežnická 3062/3a Břeclav, 690 02 Břeclav 
Smlouva o právu provést stavbu E 617-S-4433B/2017 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene E617-S-4433A/2017 
Společnost železniční výtopna Jaroměř, z.s., Nádražní 227, Pražské Předměstí, 551 01 
Jaroměř 
Smlouva o právu provést stavbu E-617-S-4492B/2017 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavbu E-617-S-4492/2017 
Smlouva budoucí kupní stavbu E-617-S-4492A/2017  
a projektová dokumentace, vypracovaná firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc IČ 64610357, odpovědný projektant  Ing. Ji ří Parma  
ČKAIT 1201148. 
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Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní 
úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení 
Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, 
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

 

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

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným 
počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal 
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady 
účastníka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informace pro stavebníka: 

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

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

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

 

 

 

  
„Otisk úředního razítka“         Ing. Miroslav Hron    v.r.  

 ředitel územního odboru Praha     
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Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 

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

• Městský úřad Jaroměř, Nám. ČSA 16, 55133 Jaroměř 
• Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 50303 Smiřice 
• Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady 
 
 
 

 
 
Přílohy:  

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

• Ověřená projektová dokumentace 

• Štítek „Stavba povolena“ 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 organizační 
jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 
77258 Olomouc v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 
Olomouc IČ 64610357 

• ostatní účastníci řízení 

o doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedené 
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů 

o zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude umístěno 
po dobu nejméně 15 dnů: 

 

Dotčené orgány: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/,  50003 Hradec Králové 3,  
                 - odbor životního prostředí a zemědělství, 
                 - odbor DS/ODO   

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
Razítko   
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Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Náchod,  Náchodská 539/,  54932 Velké 
Poříčí,  
Městský úřad Jaroměř,  Nám.ČSA 16/,  55133 Jaroměř,  
                 - stavební úřad - odbor výstavby,   

- odbor životního prostředí 
- odbor majetku města 

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408/51,  50200 Hradec Králové,  
                  - odbor životního prostředí,  
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor 
Náchod, dopravní inspektorát,  Husovo náměstí 698/,  54745 Náchod 
Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951/,  50003 Hradec Králové 3 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje,  Habrmanova 196/19,  50101 Hradec Králové 
Ministerstvo obrany,  Tychonova 1, 10 01 Praha1 
                   - Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů 
                   - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Teplého 1899,530 02 Pardubice  
 
Na vědomí správci technické infrastruktury: 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.,  Víta Nejedlého 893/,  50003 Hradec Králové 
ČEPS, a.s.,  Elektrárenská 774/2,  10152 Praha 10 
Městský úřad Smiřice, odbor správy majetku a životního prostředí,  Palackého 106/,  50303 Smiřice 
Správa silnic Královéhradeckého kraje,  Kutnohorská 59/,  50004 Hradec Králové 
ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.,  Havlíčkova 4481/44,  58601 Jihlava 1 
GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN , Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec králové, Riegrovo náměstí 914, Hradec 
Králové 50002 
Velitelství sil podpory, Odbor vojenské dopravy,  Boleslavská 929/,  25002 Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 
Olomouc 
 
Spis 
Drážní úřad 
MP-SDP0519/17 
 
 


