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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Dne 11.07.2012 podala společnost Českomoravský štěrk, a.s., IČ 25502247, Mokrá 359,
664 04 Mokrá, zastoupená na základě plné moci ze dne 02.01.2012 panem Ing. Ladislavem
Černým, IČ 64289826, Dolní Loučky 335, 594 55 Dolní Loučky, návrh na vydání rozhodnutí
o změně využití území pro terénní úpravy – „Zvýšení a rozšíření ochranných valů“ na
pozemku parc. č. 2586/1 a 2586/20, stp. č. 646 a 648 v katastrálním území Bystřec a na
pozemku parc. č. 1282/9 v katarálním území Mistrovice nad Orlicí.
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),
v územním řízení tuto žádost přezkoumal a na základě toho vydává podle § 92 stavebního
zákona

rozhodnutí o změně využití území
„Zvýšení a rozšíření ochranných valů“ na pozemku parc. č. 2586/1 a 2586/20, stp. č. 646 a
648 v katastrálním území Bystřec a na pozemku parc. č. 1282/9
v katarálním území Mistrovice nad Orlicí.
Popis stavby:
Jedná se o zvýšení a rozšíření stávajícího protihlukového valu.
Protihlukový val se nachází z větší části vně schváleného dobývacího prostoru. K terénním
úpravám bude použita zemina z prostoru kamenolomu a to převážně skrývková zemina a
technologicky nevhodný materiál. Terénní úpravy budou realizovány na ploše 13 380 m2.
Mocnost nasypané zeminy se pohybuje v rozmezí od 0,6 m do 3,6 m. Materiál bude
navážen po vrstvách tloušťky maximálně 40 cm. Hutněn bude pojezdem zemních strojů.
Velikost podélného spádu se pohybuje od 0,1% po 13%. Příčný sklon koruny svahu je
nulový. V rámci terénních úprav bude uloženo celkem 27 645 m3 materiálu.
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Pro nové využití pozemku se stanoví tyto podmínky:
1) Terénní úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované autorizovanou
osobou ing. Ivanem Cibulcem, ČKAIT 1002004, v lednu roku 2012.
2) Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření Městského úřadu Žamberk, ze dne
12.12.2012 pod č.j. 31727/2011/ZPZE/POKM/SOU/195.
1. Orgán v oblasti nakládání s odpady
V této věci orgán v oblasti nakládání s odpady podle ustanovení § 71 písm. k) a § 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), vydává následující vyjádření:
- Využití zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností,
je mimo působnost zákona o odpadech, pokud vlastník prokáže, že budou použity
v přirozeném stavu v místě stavby a jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní
prostředí nebo lidské zdraví.
- Využití hlušiny, jako těžebního odpadu k realizaci terénních úprav musí být
v souladu s § 12 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb, o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že nesmí
obsahovat vyšší koncentrace škodlivin než je stanoveno v příloze č. 10 k této
vyhlášce.
2. Orgán ochrany přírody a krajiny
- Orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, po prostudování projektové dokumentace sděluje, že
předložený záměr „Terénní úpravy – zvýšení a rozšíření ochranných valů“ není
v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
- Vzhledem k tomu, že se v místě stavby nachází vzrostlá zeleň, je třeba během prací
důsledně dodržovat ČSN 83 9061 „ Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, zejména:
výkopové práce v kořenovém prostoru provádět ručně, nejmenší vzdálenost od paty
kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit před
vysycháním a působením mrazu, atd.
- V případě kácení dřevin rostoucích mimo les je kompetentní obecní úřad Bystřec a
Mistrovice.
3) Budou dodrženy podmínky stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Královohradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové ze dne
04.01.2012 pod zn. SBS 37570/2011/09/1/Ko/Lá:
-

Plánovaná stavba (zvýšení a rozšíření ochranných valů) nesmí zasahovat do
prostoru, ve kterém jsou evidovány zásoby výhradního ložiska a smí být
realizována jen mimo bloky zásob výhradního ložiska.
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4) Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město ze dne 11.01.2012 pod
zn. 735/12-SDC SVČ-150/U:
1. Min. 15 dní předem je nutné nahlásit zahájení prací v ochranném pásmu dráhy
vedoucímu STO Ústí nad Orlicí, pan Peřina č. tel. 972324402, 724403566)
2. U STO bude písemně objednán dozor (na náklady investora). Rozsah dozoru bude
prokazatelně projednán se ST dle předloženého technologického postupu.
3. Na STO bude nahlášen pracovník stavebního dozoru investora a tel. spojení na něj.
4. Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených
odpovědných zástupců SŽDC SDC severovýchodní Čechy týkajících se bezpečnosti
žel. dopravy.
5. Min. 14 dní před započetím prací prováděcí firma projedná podrobný technologický
postup a harmonogram prací s p. Peřinou
6. Stavbou ani stavebními pracemi nebudou zasaženy pozemky SŽDC, s.o., případně
bude učiněno technické opatření, které tento zásah vyloučí – projednejte s p. Peřinou.
7. Akce bude provedena tak, aby nebyla narušena funkce příkopů a vodotečí sloužících
k odvodnění tělesa dráhy.
8. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k znečištění nebo poškození drážních
zařízení, v případě poškození je investor povinen hradit veškeré náklady spojené
s uvedením poškozeného zařízení do původního stavu včetně úhrady ztrát za
vyloučení kolejové dopravy.
9. Pracovní činností nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
10. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení objektu (valu)
vlivem provozu dráhy.
11. Stavebními pracemi nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a
drážní dopravy.
12. SŽDC SDC severovýchodní Čechy si vyhrazuje právo na dočasné zastavení
stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
13. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku
s.o. a ČD, a.s.

SŽDC

14. Musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně
přístupu k nim v plném rozsahu na sousedícím drážním tělese.
15. Staveniště bude upraveno tak, aby případná barevná světla a plochy v blízkosti dráhy
nemohly být zaměněny s návěstními návěstidly.
16. Osoby zaměstnané na stavbě nebo investorem na stavbu z jiného důvodu přivedené
musí ve styku s drážními zařízeními zachovávat opatrnost přiměřenou povaze provozu
dráhy.
17. V případech stanovených bezpečnostními předpisy musí být v úvahu připadající
pracovníci prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečnosti práce na železnici.
18. V případě kácení stromů bude postupováno se zvýšenou opatrností vzhledem
k blízkosti kolejiště, trakčního vedení a dalších drážních zařízení.
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19. V ochranném pásmu dráhy nelze podle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném
znění provádět jakékoliv stavební práce ve smyslu stavebního zákona bez souhlasu
Drážního úřadu a stavby na dráze bez stavebního povolení vydaného Drážním úřadem.
20. SŽDC SDC severovýchodní Čechy požaduje, aby byl přizván k případné závěrečné
kontrolní prohlídce stavby (popř. ke kontrolní prohlídce) prováděné příslušným
stavebním úřadem.
21. Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace. Případné
změny v projektové dokumentaci (další stavby, které by zasahovali do OPD, obvodu
dráhy) Správa železniční dopravní cesty požaduje neprodleně předložit k novému
posouzení a k případnému stanovení nových podmínek.
5) Budou dodrženy podmínky souhlasu Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc ze dne 08.12.2011 pod zn. MO-SOO1301/11-2/De:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace odsouhlasené Drážním
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat
s Drážním úřadem.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního
provozu. V blízkosti kolejiště nesmí být stavební mechanizací nebo jinou činností
zasahováno do vzdálenosti menší než 3,0 m od osy koleje.
- Stavbou nesmí být narušena funkčnost odvodnění drážních příkopů.
6) Zdejší stavební úřad dle § 78 odst. 2 stavebního zákona stanovuje, že k provedení
terénních úprav nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou
Českomoravský štěrk, a. s., 664 04 Mokrá 359
Rozhodnutí o změně využití území platí ve smyslu § 93 stavebního zákona 2 roky ode dne,
kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě byla stavba zahájena.

Odůvodnění
Dne 11.07.2012 podala společnost Českomoravský štěrk, a.s., IČ 25502247, Mokrá 359, 664
04 Mokrá, zastoupená na základě plné moci ze dne 02.01.2012 panem Ing. Ladislavem
Černým, IČ 64289826, sídlem Dolní Loučky 335, 594 55 Dolní Loučky, návrh na vydání
rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy – „Zvýšení a rozšíření ochranných valů“
na pozemku parc. č. 2586/1 a 2586/20, stp. č. 646 a 648 v katastrálním území Bystřec a na
pozemku parc. č. 1282/9 v katarálním území Mistrovice nad Orlicí.
V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 25.07.2012
zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona
a dotčeným orgánům. Stavební úřad doručoval oznámení o zahájení územního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům
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jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, s přihlédnutím
k ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou, protože pro dotčené území
je zpracována územně plánovací dokumentace.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 04.09.2012, o jehož
výsledku byl sepsán protokol. Zároveň upozornil žadatele na povinnost bezodkladně zajistit
vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí o změně
využití území.
Současně sdělil, že dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska,
námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto.
Po uplynutí uvedené lhůty pro vyjádření byla dána možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do 3 dnů od ústního jednání. V této lhůtě se žádný
z účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dokumentace stavby z 11/2011
Žádost Ing. Ladislava Černého o upuštění od stavebního povolení ze dne 10.07.2012
Živnostenský list pod č.j. Živ/0/3245/2000/Ma
Osvědčení o autorizaci pod č. 15937 pro Ing. Ivana Cibulce
Plná moc ze dne 02.01.2012
Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město ze dne 11.01.2012 pod zn. 735/12-SDC SVČ-150/U
7) Souhlas Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
ze dne 08.12.2011 pod zn. MO-SOO1301/11-2/De
8) Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 ze dne
12.12.2011 pod zn. 24293/2011-0
9) Vyjádření k PD společnosti ČEZ ICT Servis, a.s., Fugnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha
ze dne 24.11.2011
10) Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze
dne 06.12.2011 pod zn. 0100016034
11) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s., Praha 4, ze dne 24.01.2012 pod č.j. 13501/12
12) Vyjádření k existenci plynárenského zařízení společnosti RWE, Distribuční služby, s.r.o.,
Brno ze dne 13.12.2011 pod zn. 5000560130
13) Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ze
dne 20.08.2012 pod č.j. JA/FN/12/0027
14) Souhrnné vyjádření Městského úřadu Žamberk, odbor ŽP a zemědělství ze dne
12.12.2011 pod č.j. 31727/2011/ZPZE/POKM/SOU/195
15) Obvodní Báňský úřad pro území krajů Královohradeckého a Pardubického, Wonkova
1142/1, 500 02 Hradec Králové ze dne 04.01.2012 pod zn. SBS 37570/2011/09/1/Ko/Lá
16) Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odbor ŽP a zemědělství, k umístění
stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa ze dne 28.06.2012 pod č.j.
13889/2012/ZPZE/KEPT/LES-ZS.45
17) Výpis z katastru nemovitosti ze dne 25.07.2012 pro LV č. 194 v k.ú. Mistrovice nad Orlicí
18) Výpis z katastru nemovitosti ze dne 25.07.2012 pro LV č. 351 v k.ú. Bystřec
19) Výpis z katastru nemovitosti ze dne 25.07.2012 pro LV č. 45 v k.ú. Bystřec

č.j. VÝST/3213/2012/Po

strana : 6

20) Katastrální situace
V řízení bylo prokázáno, že navrhovatel má k pozemkům parc. č. 2586/1 a 2586/20, stp. č.
646 a 648 v katastrálním území Bystřec a na pozemku parc. č. 1282/9 v katarálním území
Mistrovice nad Orlicí právo vlastnické, a to na základě výpisů z katastru nemovitostí
vyhotovených dálkovým přístupem pro Město Jablonné nad Orlicí ze dne 25.07.2012. Tuto
skutečnost stavební úřad ověřil v průběhu územního řízení.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal
v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění,
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru,
že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám
těch osob, které jsou uvedeny níže a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
Českomoravský štěrk, a. s., 664 04 Mokrá 359
Obec Bystřec, Jan Votrubec – starosta, 561 54 Bystřec 182
Obec Mistrovice, Dr. Ing. Petr Mařík – starosta, Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové
Město
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severovýchodní
Čechy se sídlem v Hradci Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručováno
účastníkům řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ust. §
87 odst. 1 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce stavebního
úřadu, který je příslušný o podané žádosti rozhodnout a na úřední desce příslušného obecního
úřadu, v jehož působnosti je stavba umísťována.
Písemnosti byly v rámci celého územního řízení, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2
správního řádu zveřejněny i způsobem umožňující dálkový přístup, tedy i na elektronické
úřední desce Městského úřadu Jablonné nad Orlicí, Obce Mistrovice a Obce Bystřec.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území, v platném znění, a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek
rozhodnutí.
Během řízení o umístění stavby žádný z účastníků tohoto řízení nevznesl žádnou námitku či
připomínku.
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Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech
a neshledal důvody, pro které by rozhodnutí o změně využití území nemohl vydat, a rozhodl o
podané žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 4 a 5 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy
nabylo právní moci, pozbývá však platnosti, pokud nebyla v těchto lhůtách podána žádost o
stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo
zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel nebo
bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno a nebo byla-li podaná žádost zamítnuta
po lhůtě platnosti rozhodnutí. Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad
obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí,
byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání,
a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru
majetkovému a stavebního řádu, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu
Jablonné nad Orlicí, odboru výstavby a ŽP, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.

„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.

Příloha pro navrhovatele a obecní úřad (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí)
- ověřený situační výkres v měřítku 1: 1000
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Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000,- Kč a byl zaplacen převodem z účtu
dne 21.08.2012.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Jablonné nad Orlicí, Obecního úřadu Mistrovice a Obecního úřadu Bystřec, 15. den je
posledním dnem oznámení. Žádáme Obecní úřad Mistrovice a Obecní úřad Bystřec, aby
podali sdělení o vyznačení datumu vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí na Městský úřad v
Jablonném nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP.
17.9.2012

Datum vyvěšení: ……………

Datum sejmutí: ....................

....................
ávněné osoby,
Podpis oprávněné
potvrzující vyvěšení

....................
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona nebo jejich zmocněnci
(doporučeně na doručenku)
Českomoravský štěrk, a. s., 664 04 Mokrá 359
Obec Bystřec, Jan Votrubec – starosta, 561 54 Bystřec 182
Obec Mistrovice, Dr. Ing. Petr Mařík – starosta, Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona nebo jejich zmocněnci
(doručí se veřejnou vyhláškou)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové
Město
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severovýchodní
Čechy se sídlem v Hradci Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Dotčené orgány
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01 Žamberk
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1,
500 02 Hradec Králové
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Na vědomí
Ing. Ladislav Černý, 594 55 Dolní Loučky 335

