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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce stavební - územní odbor Praha
Sp. zn.: MP-SDP0997/16-16/Bj
V Praze dne 26. září 2017
Č. j.: DUCR-52493/17/Bj
Telefon: +420 972 241 843 (linka 208)
Oprávněná úřední osoba: Bárta Jan
E-mail: barta@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

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
a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“),
obdržel dne 1. prosince 2016 žádost stavebníka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 zastoupeného na základě plné moci společností
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733 o vydání
stavebního povolení pro stavbu dráhy:

“Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov“
V rozsahu:
D.1
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.1.1
Staniční zabezpečovací zařízení
PS 07-28-01
ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ
PS 09-28-01
ŽST Nové Město nad Metují, SZZ
PS 11-28-01
ŽST Václavice, SZZ
PS 13-28-01
ŽST Náchod, SZZ
PS 15-28-01
ŽST Hronov, SZZ
D.1.2
Traťové zabezpečovací zařízení
PS 06-28-01
Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ
PS 08-28-01
Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, TZZ
PS 10-28-01
Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ
PS 12-28-01
Václavice - Náchod, TZZ
PS 12-28-02
Václavice - Starkoč, úprava TZZ
PS 14-28-01
Náchod - Hronov, TZZ
PS 16-28-01
Hronov - Police nad Metují, úprava TZZ
PS 20-28-01
Teplice nad Metují - Meziměstí, úprava TZZ
D.2
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.2.1
Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů
PS 07-14-01
ŽST Bohuslavice, místní kabelizace
PS 09-14-01
ŽST Nové Město nad Metují, místní kabelizace
PS 11-14-01
ŽST Václavice, místní kabelizace
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PS 13-14-01
PS 15-14-01
PS 50-14-01
PS 50-14-01.1
PS 50-14-02
PS 50-14-03

ŽST Náchod, místní kabelizace
ŽST Hronov, místní kabelizace
Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK
Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK, ochrana stávajícího kabelu
Opočno p.Orl.h. - Hronov, DOK
Opočno p.Orl.h. - Hronov, přenosové systémy

D.2.2
Vnitřní sdělovací zařízení
PS 07-14-02
ŽST Bohuslavice, sdělovací zařízení
PS 07-14-04
ŽST Bohuslavice, EZS
PS 09-14-02
ŽST Nové Město nad Metují, sdělovací zařízení
PS 09-14-04
ŽST Nové Město nad Metují, EZS
PS 09-14-04.1
ŽST Nové Město nad Metují, EZS pro TS
PS 11-14-02
ŽST Václavice, sdělovací zařízení
PS 11-14-04
ŽST Václavice, EZS
PS 11-14-04.1
ŽST Václavice, EZS pro TS
PS 13-14-02
ŽST Náchod, sdělovací zařízení
PS 13-14-04
ŽST Náchod, EZS
PS 13-14-04.1
ŽST Náchod, EZS pro TS
PS 15-14-02
ŽST Hronov, sdělovací zařízení
PS 15-14-04
ŽST Hronov, EZS
PS 50-14-09
Opočno p.Orl.h. - Hronov, zabezpečení RD na zastávkách a přejezdech
D.2.3
Informační zařízení
PS 07-14-05
ŽST Bohuslavice, informační zařízení
PS 07-14-06
ŽST Bohuslavice, kamerový systém
PS 09-14-05
ŽST Nové Město nad Metují, informační zařízení
PS 09-14-06
ŽST Nové Město nad Metují, kamerový systém
PS 11-14-05
ŽST Václavice, informační zařízení
PS 11-14-06
ŽST Václavice, kamerový systém
PS 13-14-05
ŽST Náchod, informační zařízení
PS 13-14-06
ŽST Náchod, kamerový systém
PS 15-14-05
ŽST Hronov, informační zařízení
PS 15-14-06
ŽST Hronov, kamerový systém
PS 50-14-04
Informační zařízení na zastávkách
D.2.4
Rádiové spojení
PS 50-14-05
TRS Opočno - Hronov
PS 50-14-06
MRS Opočno - Hronov
D.2.5
Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení
PS 50-14-07
Dohledové pracoviště kamerové systémy
PS 50-14-08
DO sdělovacího a informačního zařízení
D.3
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT
D.3.1
Dispečerská řídící technika
PS 07-14-51
ŽST Bohuslavice, DDTS
PS 09-14-51
ŽST Nové Město nad Metují, DDTS
PS 09-14-52
ŽST Nové Město nad Metují, DŘT
PS 11-14-51
ŽST Václavice, DDTS
PS 11-14-52
ŽST Václavice, DŘT
PS 13-14-51
ŽST Náchod, DDTS
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PS 13-14-52
PS 15-14-51
PS 99-14-51
PS 99-14-52

ŽST Náchod, DŘT
ŽST Hronov, DDTS
Doplnění InS a K, DDTS ŽDC
ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT

D.3.5
Technologie transformačních stanic vn/nn
PS 09-08-01
ŽST Nové Město nad Metují, uzemnění trafostanice SŽDC
PS 09-13-01
ŽST Nové Město nad Metují, výstavba trafostanice SŽDC
PS 11-08-01
ŽST Václavice, uzemnění trafostanice SŽDC
PS 11-13-01
ŽST Václavice, výstavba trafostanice SŽDC
PS 13-08-01
ŽST Náchod, uzemnění trafostanice SŽDC
PS 13-13-01
ŽST Náchod, výstavba trafostanice SŽDC
E.1
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
E.1.1
Železniční svršek a spodek
SO 06-17-01
Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční svršek
SO 06-16-01
Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční spodek
SO 07-17-01
ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek
SO 07-17-01.1
ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek, vlečka Horkalen
SO 07-16-01
ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční spodek
SO 08-17-01
Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek
SO 08-17-01.1
Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek železniční most v km 47,504
SO 08-17-01.2
Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek železniční most v km 49,628
SO 08-16-01
Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční spodek
SO 09-17-01
ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek
SO 09-17-01.1
ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek, vlečka Ammann
SO 09-16-01
ŽST Nové Město nad Metují, železniční spodek
SO 09-16-01.1
ŽST Nové Město nad Metují, železniční spodek, úprava přístupu
SO 10-17-01
Nové Město nad Metují - Václavice, železniční svršek
SO 10-16-01
Nové Město nad Metují - Václavice, železniční spodek
SO 11-17-01
ŽST Václavice, železniční svršek
SO 11-16-01
ŽST Václavice, železniční spodek
SO 12-17-01
Václavice - Náchod, železniční svršek
SO 12-16-01
Václavice - Náchod, železniční spodek
SO 13-17-01
ŽST Náchod, železniční svršek
SO 13-16-01
ŽST Náchod, železniční spodek
SO 14-17-01
Náchod - Hronov, železniční svršek
SO 14-16-01
Náchod - Hronov, železniční spodek
SO 15-17-01
ŽST Hronov, železniční svršek
SO 15-17-01.1
ŽST Hronov, železniční svršek, vlečka WIKOV
SO 15-16-01
ŽST Hronov, železniční spodek
SO 16-17-01
Hronov - Police nad Metují, železniční svršek
SO 99-17-01
Opočno - Hronov, výstroj a značení trati
SO 20-17-01
Teplice nad Metují - Meziměstí, železniční svršek
E.1.2
Nástupiště
SO 06-16-31
Zast. Pohoří, nástupiště
SO 06-16-32
Zast. Bohuslavice nad Metují, nástupiště
SO 08-16-31
Zast. Černčice, nástupiště
SO 09-16-31
ŽST Nové Město nad Metují, nástupiště
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SO 11-16-31
SO 14-16-31
SO 14-16-33
SO 15-16-31

ŽST Václavice, nástupiště
Zast. Náchod - Běloves, nástupiště
Zast. Velké Poříčí, nástupiště
ŽST Hronov, nástupiště

E.1.3
Železniční přejezdy
SO 06-17-31
Přejezd km 40,676
SO 06-17-32
Přejezd km 44,774
SO 08-17-31
Přejezd km 46,166
SO 08-17-32
Přejezd km 46,989
SO 10-17-32
Přejezd km 53,112
SO 13-17-31
Přejezd km 60,029
SO 14-17-31
Přejezd km 61,535
SO 14-17-32
Přejezd km 62,007
SO 14-17-33
Přejezd km 65,553
SO 14-17-34
Přejezd km 66,217
SO 15-17-31
Přejezd km 67,540
SO 15-17-31.1
Přejezd km 67,540, vlečka WIKOV
SO 16-17-31
Přejezd km 67,892
SO 06-17-33
Přejezd km 43,046
E.1.4
Mosty, propustky a zdi
SO 06-19-01
Železniční most v km 41,245
SO 06-19-02
Železniční most v km 41,305
SO 08-19-01
Železniční most v km 47,736
SO 10-19-01
Železniční most v km 53,270
SO 10-19-02
Železniční most v km 54,154
SO 11-19-01
Železniční most v km 54,881
SO 12-19-01
Železniční most v km 56,171
SO 12-19-02
Železniční most v km 59,648 (Podjezd)
SO 14-19-01
Železniční most v km 61,803
SO 14-19-02
Železniční most v km 61,966
SO 08-19-31
Propustek v km 46,157
SO 08-19-32
Propustek v km 48,229
SO 10-19-31
Propustek v km 53,986
SO 10-19-32
Propustek v km 54,046
SO 14-19-32
Propustek v km 64,941
SO 12-19-31
Propustek v km 57,866
SO 08-19-51
Zast. Černčice, opěrná zeď
E.1.5
Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)
SO 99-21-41
Opočno - Hronov, přeložky kabelů CETIN
SO 90-34-21
Odstranění mimolesní zeleně
SO 90-34-22
Náhradní výsadby
SO 99-21-51
Opočno - Hronov, přeložky vedení ČEZ
SO 99-21-51.1
Přeložka kNN ČEZ km 43,037
SO 99-21-51.2
Přeložka kNN ČEZ km 47,909
SO 99-21-51.4
Přeložka kNN ČEZ km 53,210
SO 99-21-51.6
Přeložka kNN ČEZ km 67,459 - 67,321
SO 99-21-51.7
Přeložka vNN ČEZ km 64,941
SO 99-21-52
Přeložka VO km 64,941
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E.1.6
Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
SO 99-21-11
Opočno - Hronov, ochrany kanalizací
SO 99-21-11.1
Ochrana kanalizace KHP km 40,654
SO 99-21-11.2
Přeložka kanalizace u VB Nové Město nad Metují
SO 99-21-11.3
Přeložka kanalizace ČD RSM km 50,085
SO 99-21-11.4
Přeložka kanalizace ČD RSM km 54,793
SO 99-21-11.5
Ochrana kanalizace VaK Náchod km 61,675
SO 99-21-11.6
Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,213
SO 99-21-11.7
Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,921
SO 99-21-11.8
Ochrana kanalizace ČD RSM km 67,396
SO 99-21-11.9
Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,544
SO 99-21-11.10
Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,897
SO 99-21-11.11
Ochrana kanalizace Wikov km 67,901
SO 99-21-21
Opočno - Hronov, ochrany vodovodů
SO 99-21-21.1
Ochrana vodovodu KHP km 40,742
SO 99-21-21.2
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 44,410
SO 99-21-21.3
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 46,143
SO 99-21-21.4
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 50,243
SO 99-21-21.5
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 53,126
SO 99-21-21.6
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 60,938
SO 99-21-21.7
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 61,530
SO 99-21-21.8
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 62,010
SO 99-21-21.9
Přeložka vodovodu ČD RSM km 62,015
SO 99-21-21.10
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 66,212
SO 99-21-21.11
Ochrana vodovodu VaK Náchod km 67,550
SO 99-21-31
Opočno - Hronov, ochrany plynovodů
SO 99-21-31.1
Ochrana VTL plynovodu RWE km 39,648
SO 99-21-31.2
Ochrana STL plynovodu RWE km 40,652
SO 99-21-31.3
Ochrana STL plynovodu RWE km 44,429
SO 99-21-31.4
Ochrana VTL plynovodu RWE km 48,316
SO 99-21-31.5
Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612
SO 99-21-31.6
Ochrana VTL plynovodu RWE km 54,980
SO 99-21-31.7
Ochrana STL plynovodu RWE km 67,563
SO 99-21-31.8
Ochrana STL plynovodu RWE km 67,882
E.1.9
Kabelovody, kolektory
SO 13-41-01
ŽST Náchod, kabelovod
E.2

POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ
POZEMNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
E.2.1
Pozemní objekty budov
Základy reléových domků
SO 05-15-61
RD Opočno
SO 06-15-63
RD Opočno - Bohuslavice
SO 07-15-62
RD Bohuslavice nad Metují
SO 08-15-62
RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují
SO 08-15-63
RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují
SO 09-15-62
RD Nové Město nad Metují
SO 10-15-61
RD Nové Město nad Metují - Václavice
SO 11-15-63
RD Václavice
SO 14-15-64
RD Náchod - Hronov
SO 14-15-65
RD Náchod - Hronov
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SO 14-15-66
SO 14-15-67
SO 15-15-63
SO 16-15-62
SO 16-15-63

RD Náchod - Hronov
RD Náchod - Hronov
RD Hronov
RD Hronov - Police nad Metují
RD Hronov - Police nad Metují

SO 09-15-65
SO 13-15-61
SO 13-15-61.1
SO 13-15-61.2
SO 15-15-62

ŽST Nové Město nad Metují, zřízení průchodu u V.B.
ŽST Náchod, úpravy V.B.
ŽST Náchod, úpravy V.B., Elektroinstalace
ŽST Náchod, úpravy V.B., Klimatizace
ŽST Hronov, zřízení průchodu u V.B.

Základy trafostanic
SO 09-15-64
SO 11-15-64
SO 13-15-62

TS Nové Město nad Metují
TS Václavice
TS Náchod

E.2.2
Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 06-15-21
Zast. Pohoří, přístřešky pro cestující
SO 06-15-22
Zast. Bohuslavice nad Metují, přístřešky pro cestující
SO 08-15-21
Zast. Černčice, přístřešky pro cestující
SO 11-15-21
ŽST Václavice, přístřešky pro cestující
SO 14-15-21
Zast. Náchod - Běloves, přístřešky pro cestující
SO 09-15-21
ŽST Nové Město nad Metují, přístřešky pro cestující
E.2.4
Orientační systém
SO 06-15-51
Zast. Pohoří, orientační systém
SO 06-15-52
Zast. Bohuslavice nad Metují, orientační systém
SO 07-15-51
ŽST Bohuslavice nad Metují, orientační systém
SO 08-15-51
Zast. Černčice, orientační systém
SO 09-15-51
ŽST Nové Město nad Metují, orientační systém
SO 11-15-51
ŽST Václavice, orientační systém
SO 14-15-51
Zast. Náchod - Běloves, orientační systém
SO 14-15-53
Zast. Velké Poříčí, orientační systém
SO 15-15-51
ŽST Hronov, orientační systém
E.2.5
Demolice
SO 09-15-91
ŽST Nové Město nad Metují, demolice
SO 11-15-91
ŽST Václavice, demolice
SO 13-15-91
ŽST Náchod, demolice
SO 15-15-91
ŽST Hronov, demolice
SO 06-15-91
Zast. Pohoří, demolice
E.2.14
Vnější vybavení budov
SO 06-15-61
Zast. Pohoří, drobná architektura
SO 06-15-62
Zast. Bohuslavice nad Metují, drobná architektura
SO 08-15-61
Zast. Černčice, drobná architektura
SO 09-15-61
ŽST Nové Město nad Metují, drobná architektura
SO 11-15-61
ŽST Václavice, drobná architektura
SO 14-15-61
Zast. Náchod - Běloves, drobná architektura
SO 15-15-61
ŽST Hronov, drobná architektura
SO 16-15-61
Hronov, úprava plotu
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E.3
TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
E.3.4
Ohřev výměn
SO 07-06-01
ŽST Bohuslavice nad Metují, EOV
SO 09-06-01
ŽST Nové Město nad Metují, EOV
SO 11-06-01
ŽST Václavice, EOV
SO 13-06-01
ŽST Náchod, EOV
SO 15-06-01
ŽST Hronov, EOV
E.3.6
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 05-06-51
ŽST Opočno, přípojka nn pro RD
SO 06-06-51
Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohoří, přípojka nn pro PZS
v km 40,676
SO 06-06-52
Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohoří, úprava osvětlení a rozvodů
nn
SO 06-06-53
Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Bohuslavice, úprava osvětlení a
rozvodů nn
SO 07-06-51
ŽST Bohuslavice nad Metují, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 07-06-51.1
ŽST Bohuslavice nad Metují, přípojka nn
SO 08-06-51
Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, přípojka nn pro PZS
v km 46,166
SO 08-06-52
Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, přípojka nn pro PZS
v km 46,989
SO 08-06-53
Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast.Černčice, úprava osvětlení a
rozvodů nn
SO 09-06-51
ŽST Nové Město nad Metují, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 09-06-52
ŽST Nové Město nad Metují, přípojka vn ČEZ
SO 10-06-52
Nové Město n.M. - Václavice, přípojka nn pro PZS v km 53,112
SO 11-06-51
ŽST Václavice, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 11-06-52
ŽST Václavice, přípojka vn ČEZ
SO 12-06-51
Václavice - Náchod, zast. Náchod z., úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 13-06-51
ŽST Náchod, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 13-06-52
ŽST Náchod, přeložka přípojky vn ČEZ
SO 14-06-51
Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 61,535
SO 14-06-52
Náchod - Hronov, zast. Běloves, přípojka nn pro PZS v km 62,007
SO 14-06-53
Náchod - Hronov, zast. Běloves, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 14-06-54
Náchod - Hronov, zast. Malé Poříčí, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 14-06-55
Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 65,553
SO 14-06-56
Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava přípojky nn pro PZS
v km 66,217
SO 14-06-57
Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 15-06-51
ŽST Hronov, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 16-06-51
Hronov - Police n.M., přípojka nn pro PZS v km 68,264

Umístění stavby:
Katastrální území Opočno pod Orlickými horami
1766, 1765/11
Katastrální území Pohoří u Dobrušky
197, 216
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Katastrální území Bohuslavice nad Metují
140, 973/1
Katastrální území Černčice
52/1, 52/2, 585/1, 585/2, 585/6, 328, 330/1, 339, 585/7, 406/3, 406/2
Katastrální území Krčín
753/1
Katastrální území Nové Město nad Metují
2176/1, st.409, st. 407, 2176/20, 2176/29, 2176/28, 2176/31
Katastrální území Vrchoviny
995/1, 995/27, 995/38, 995/39, 995/40, 995/37
Katastrální území Šonov u Nového Města nad Metují
719/1, 719/25, 719/24, 719/20, 500/39
Katastrální území Provodov
206/1, 449, 459/1, 206/2, 207
Katastrální území Vysokov
260/1, 260/2, 260/4, 260/8, 260/6, 910/2, 910/6, 910/4, 910/3, 910/7, 910/5, 906/27, 259, 910/1,
548/2, 903
Katastrální území Starkoč u Vysokova
231, 295/1, 295/2, 300, 295/6
Katastrální území Náchod
st.471, st. 1233, st.1643/1, st.1643/2, st.1644, st. 4122, 760/5, 763/3, 2067/1, 2067/17, 2222,
2067/32, 2067/29, 2067/31, st.4123, 2067/57, 1990/27, 2067/96, 2067/98, 2308, 741
Katastrální území Běloves
685/1, 685/18, 685/22, 685/36, 685/37, 685/48, 685/51, 685/35
Katastrální území Malé Poříčí
331/1, 331/2, 331/5
Katastrální území Velké Poříčí
st. 217, 1591/1, 1591/20, 1591/33, 1718, 1591/22, 1559/2, 1591/31, 1591/30
Katastrální území Hronov
387, 1705/1, 1705/5, 1705/6, 1705/7, 1705/8, 1706, 1705/21, 1705/40, 1705/20, 1678
Katastrální území Zbečník
1212/1
Katastrální území Žabokrky
1178/1
Katastrální území Velké Petrovice
614
Katastrální území Dolní Teplice
614/1, st. 124
Katastrální území Bohdašín
419/1
Katastrální území Bezděkov nad Metují
st. 178
Seznam pozemků dočasně užitých stavbou:
Katastrální území Pohoří u Dobrušky
717/30
Katastrální území Krčín
284/1
Katastrální území Nové Město nad Metují
469/1
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Katastrální území Náchod
1144/1, 2067/49, 2067/106, 2058/44

Popis stavby:
Předmětem stavby jsou úpravy vybraných úseků stávající železniční tratě Týniště nad Orlicí –
Broumov. Stavba je umístěna na tělese stávající železniční trati, v převážné většině na drážních
pozemcích. Začátek stavby je v km 38,957, konec stavby v km 67,560. Celková délka
revitalizovaného úseku trati je 28,603 km. Mimo tento rozsah zasahují úpravy kabelizace (konec
souvislých kabelových úprav v km 69,718) a dílčí úpravy stávajícího technologického zařízení
přejezdů v úseku Hronov – Police nad Metují a Teplice nad Metují – Meziměstí.
Účelem stavby je zvýšení traťové rychlosti, optimalizace a zkrácení jízdních dob a zvýšení
bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy včetně zvýšení bezpečnosti na úrovňových přejezdech
v řešeném úseku trati a zvýšení cestovního komfortu cestujících.
Ve stavbě bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku ve vybraných traťových
úsecích a železničních stanicích (ŽST). Je navržena kompletní rekonstrukce ŽST Nové Město nad
Metují, ŽST Václavice a ŽST Hronov spojená s výstavbou nových nástupišť, v ŽST Bohuslavice
nad Metují je navržena částečná rekonstrukce. V ŽST Náchod je pro zvýšení rychlosti navržena
rekonstrukce hronovského zhlaví. Dále je navržena rekonstrukce nástupiště v zast. Pohoří,
Bohuslavice nad Metují zast., Černčice a Náchod-Běloves. V zast. Velké Poříčí bude provedena
úprava stávající konstrukce nástupiště a jeho prodloužení. Nová nástupiště min. dl. 90 m budou
zřízena s výškou 550 mm nad temenem kolejnice a budou přístupná pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace.
U vybraných železničních přejezdů bude provedena rekonstrukce stavební části. V rámci stavby je
také navržena rekonstrukce vybraných umělých staveb (mosty, propustky). Budou provedeny
vyvolané přeložky inženýrských sítí.
Stávající staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) a traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) v úsecích
Opočno pod Orlickými horami (mimo) – Václavice – Hronov (včetně) a Václavice – Starkoč
(mimo) budou demontována. Bude zřízeno nové SZZ (traťové stavědlo) v ŽST Náchod, kterému
budou podřízeny nově zřízené vzdálené výstroje zařízení SZZ v ŽST Bohuslavice nad Metují, v
ŽST Nové Město nad Metují, v ŽST Václavice, v ŽST Hronov a výstroj v ŽST Náchod. V úsecích
Václavice – Náchod a Náchod – Hronov budou zřízena nová TZZ 3. kategorie. Budou zřízeny
úvazky TZZ do stávajících SZZ v ŽST Starkoč a v ŽST Opočno pod Orlickými horami. Stávající
TZZ v úseku Hronov – Police nad Metují bude převázáno do nového SZZ.
Dále budou provedeny úpravy přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS). Ve většině případů
jde o demontáž původního a zřízení nového PZS, v některých případech je upravována kontrola
volnosti a prováděna vazba do nového zařízení.
V rámci sdělovacího zařízení bude provedena místní a dálková kabelizace a informační zařízení.
Rozhlas bude instalován do všech dopraven a zastávek, elektronické informační tabule budou
dodány do ŽST Nové Město nad Metují, Václavice, Náchod a Hronov. Dále bude proveden
kamerový systém, dálkové ovládání sdělovacího a informačního zařízení.
Ve stavbě budou provedeny rozvody nn a osvětlení, rozhodující výhybky budou vybaveny
elektrickým ohřevem výměn (EOV). Zřídí se nové přípojky nn a vn a je navržena rekonstrukce
silnoproudého zařízení včetně dispečerské řídící techniky (DŘT).
Podrobněji v projektové dokumentaci.
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Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
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.
Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se
stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro
stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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.
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.
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.
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.
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.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
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.
Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
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.
Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní
úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
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.
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18.
19.

Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení
stavebních prací.
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 závazného stanoviska k činnosti, kterou budou dotčeny pozemky ve
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, č.j. MUNAC 49290/2016/ŽP ze dne 31.8.2016:
20.1.
V souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesních pozemcích docházet ke kácení
stromů, k jejich poškozování, ani k ukládání stavebního či jiného materiálu.
20.2.
Stavba bude realizována tak, aby na lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné hospodaření
včetně dopravy dříví.
21. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Náchod, odbor životního
prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, č.j. MUNAC 51448/2016/ŽP ze dne 12.9.2016:
Z hlediska odpadového hospodářství:
21.1.
Odpady vzniklé při stavebních a demoličních pracích budou náležitě separovány a využity
nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených. Do 30 dnů od ukončení prací doloží
stavebník správnímu orgánu doklad o využití nebo odstranění těchto odpadů. Odpady musejí být
během provádění prací shromažďovány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku do okolí
např. rozplavením při srážkách popř. povodních. Odpady s obsahem škodlivin pak musejí být
shromažďovány a skladovány pouze po nezbytně nutnou dobu, a to v uzavřených prostředcích
(např. kontejnerech) zajištěných proti vnikání srážkových vod a úniku škodlivin do horninového
prostředí.
Z hlediska vodního práva:
21.2.
V úseku km 68,817 – 71,200 budou prováděny pouze montážní práce na zabezpečovacích
zařízeních přejezdů, nikoli stavební práce, proto není vyžadován souhlas podle ustanovení §17 odst.
1 písm. e) vodního zákona.
21.3.
V místech, kde trať tvoří hranici stanoveného záplavového území, musejí být stavební práce
prováděny tak, aby docházelo jen k minimálnímu dotčení pozemků uvnitř záplavového území,
zejména nesmí být v záplavovém území skladován žádný materiál a stavební odpady, nesmí zde být
umisťována žádná zařízení, např. stavební buňky, mobilní toalety, rovněž zde nesmí parkovat a být
uložena stavební technika.
21.4.
Při provádění stavebních prací musí být dbáno zvýšené opatrnosti při nakládání se
závadnými látkami, které by mohly způsobit ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod.
Se závadnými látkami může být nakládáno jen v rozsahu schváleného plánu opatření pro případ
havárie (havarijní plán). Havarijní plán musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. a
musí být schválen vodoprávním úřadem před započetím stavby. Žádost o schválení musí být
doložena stanoviskem Povodí Labe, státní podnik, ke zpracovanému havarijnímu plánu. Bez
schváleného havarijního plánu nesmí být stavba zahájena.
21.5.
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v souladu s
ustanovením §9 odst. 2 písm. d), není pro dočasný zábor zemědělského půdního fondu v k.ú.
Vysokov třeba souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda k
nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok, je-li termín zahájení nezemědělského využívání
půdy nejméně 15 dní předem oznámen orgánu ochrany ZPF.
21.6.
Předpokládané pokácení stromů a keřů (stromy s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130
cm nad zemí a souvislých keřových porostů nad 40 m2) je možné pouze na základě povolení
příslušného orgánu ochrany přírody.
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22. Stavebník dodrží podmínky souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001
Sb. Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
č.j. MUNAC 51448/2016/ŽP ze dne 12.9.2016:
22.1.
Před započetím prací na stavbě musí investor disponovat schváleným povodňovým plánem
(pro období prováděných stavebních prací). Tento dokument bude odsouhlasen Povodím Labe, s.p.
22.2.
Při provádění bouracích prací nesmí být znečištěny vodní toky. Pokud stavbou dojde
k poškození koryta vodního toku, bude provedena oprava ve ve stávajících parametrech.
23. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, č.j. MUNAC 42631/2016/DSH/A ze dne
27.7.2016:
23.1.
Před vlastní realizací požádá investor o stanovení dopravního značení MěÚ ODSH Náchod
ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., po předchozím odsouhlasení Policií ČR
DI Náchod.
23.2.
O povolení zvláštního užívání popřípadě uzavírky komunikace musí být požádán příslušný
silniční správní úřad dle §24 a §25 odst. 6 písm. c2) a c3) zákona č. 13/1997 Sb. a to min. 1 měsíc
před provedením.
23.3.
Úprava odvodnění (propustků) na silničních pozemcích musí být projednáno a odsouhlaseno
Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o. Hradec Králové.
24. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska k projektové dokumentaci a k realizaci stavby
do 50 m od okraje lesa Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního
rozvoje, oddělení životního prostředí, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, č.j.
NMNM/9435/2016/OZP/HrR ze dne 5.8.2016:
24.1.
Stavba bude provedena a umístěna dle popisu a předloženého zákresu situace.
24.2.
Výkopový, staveb. a jiný materiál nesmí být ukládán na předmětné lesní pozemky.
24.3.
Na uvedených lesních pozemcích nebude v souvislosti se stavebními pracemi docházet ke
kácení stromů ani k jejich poškozování.
25. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska Městského úřadu Nové Město nad Metují,
odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení životního prostředí, nám. Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, č.j. NMNM/9978/2016/OZP/HanO/2 ze dne 19.8.2016:
25.1.
K vydání stavebního povolení bude předloženo závazné stanovisko správního orgánu
ochrany přírody o souhlasu s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa.
25.2.
Investor požádá příslušný orgán ochrany přírody o povolení kácení dřevin.
25.3.
Investor požádá o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významných
krajinných prvků dle ustanovení §4 odst. 2 zákona o ochraně přírody.
25.4.
Investor požádá Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny.
25.5.
Investor požádá Městský úřad Nové Město nad Metují, oddělení životného prostředí o
souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
26. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska podle ustanovení § 11odst. 3 zákona o ochraně
ovzduší Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje,
oddělení životního prostředí, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,
č.j. NMNM/14720/2016/OZP/Sen ze dne 9.12.2016:
26.1.
Zdroj je nutno provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími
předpisy,
26.2.
Dodržovat podmínky pro provoz zdroje stanovené výrobcem, zejména pravidelné servisní
kontroly.
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27. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF
Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení
životního prostředí, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,
č.j. NMNM/15178/2017/OZP/TovJ ze dne 27.7.2017:
27.1.
Před započetím prací bude zajištěno vytyčení hranice budoucího záboru zemědělské půdy
tak, aby nedošlo k překročení odnímané výměry. Bude zajištěno provedení skrývky kulturních
vrstev půdy na základě pedologického průzkumu. Před započetím skrývky zeminy bude povrch
vyčištěn od nežádoucích příměsí (kameny, apod.).
27.2.
Získaná zemina bude převezena a po dobu stavby deponována na pozemku p.č. 206/1 v k.ú.
Provodov, v místě zařízení staveniště. Deponie bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami. Po
dokončení stavby bude zemina využita k ohumusování svahů náspu železničního tělesa a finálním
vegetačním úpravám.
27.3.
Při stavební činnosti budou zajištěna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a
plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a
regionálního rozvoje, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,
č.j. NMNM/10237/2016/OVRR/SkM ze dne 30.8.2016:
28.1.
Při demontáži mechanických závor bude provedena podrobná fotodokumentace s
jednoduchým popisem, která bude předána k archivaci státní památkové péči.
28.2.
Závory budou přemístěny do železničního muzea Výtopna Jaroměř.
29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Městského úřadu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31
Hronov ze dne 24.8.2016:
29.1.
Budou včasně upřesněny termíny stavby zejména v souvislosti s uzavírkami a objížďkami.
30. Stavebník dodrží podmínky stanoviska č. 14/2016 Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké
Poříčí, č.j. 0505/2016 ze dne 10.8.2016:
30.1.
U SO 14-17-34 Přejezd km 66,217 dodržet návaznosti na již zpracovanou dokumentaci
úprav komunikace včetně chodníku. Dodržet požadované šířkové spořádání i navrhovaný podélný
profil.
30.2.
Při stavební úpravě přejezdu km 66,217 musí dodavatel stavby zajistit nutný příjezd vozidel
Záchranného integrovaného systému do uzavřené části ulice Krausova.
30.3.
Doprava po objízdné trase při úpravě přejezdu v km 67,540 (SO 14-17-31) po místní
komunikaci Na Žlábku pouze pro vozidla do 3,5 tuny. Nesouhlas s provozem nákladních vozidel.
31. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska oddělení životního prostředí a závazného
stanoviska podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona Městského úřadu Dobruška, odbor
výstavby a životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, č.j. MUD 3158/2016
OVŽP/DM ze dne 25.7.2016:
31.1.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je nutné požádat o povolení
kácení předmětných dřevin.
31.2.
Na pozemku p.č. 1765/11 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a do 50 m od lesního porostu
na pozemku p.č. 1190 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami bude záměr realizován dle předložené
dokumentace,
31.3.
Realizací akce nedojde k omezení hospodaření na pozemku, na pozemek nebude ukládán
stavební, výkopový ani jiný materiál , a to ani na přechodnou dobu
31.4.
Do lesního porostu nebude vjížděno motorovými vozidly a nedojde k narušení půdního
krytu
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31.5.
Při realizaci nedojde k žádnému poškození nadzemních, ani podzemních částí lesních
porostů.
32. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Městského úřadu Dobruška, odbor výstavby a životního
prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, č.j. PDMUD 17655/2016 ze dne 9.8.2016,
zejména:
32.1.
Úplná uzavírka silnice č. III/30426 v místě železničního přejezdu P 5088 v ev. km 40,676
bude řešena dle zákona o pozemních komunikacích v samostatném řízení (žádost je nutné doručit
příslušnému odboru nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace).
32.2.
Projednat v dostatečném časovém předstihu zajištění dopravní obslužnosti v dotčené lokalitě
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství.
32.3.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s uzavírkou dotčené
silnice podléhá vydání stanovení přechodné úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. (žádost je
nutné doručit příslušnému odboru současně se žádostí o uzavírku). K žádosti je nutné doložit
předchozí vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad
Kněžnou a schválenou grafickou přílohu přechodného dopravního značení.
32.4.
V případě umístění inž. sítí do silničního pozemku je nutné požádat o vydání povolení
zvláštního užívání dle zákona o pozemních komunikacích.
32.5.
V případě osazení přechodného dopravního značení na silnici č. III/30426, podléhá toto
opatření vydání stanovení přechodné úpravy provozu dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, č.j. ŘSD/7577/37000/2016/Ma ze dne 17.10.2016 a
č.j. ŘSD/894/37000/2014/Ma ze dne 28.3.2014:
33.1.
Přechod komunikace I/33 bude proveden dle návrhu technického řešení protlakem kabelu.
Startovací jámy budou provedeny mimo silniční těleso silnice I/33. Výkopek nebude ukládán na
vozovku.
33.2.
Pokud dojde k záboru komunikace pro umístění dopravního značení či mechanizace, uzavře
zhotovitel s ŘSD ČR, Správa Hradec Králové před zahájením stavebních prací Smlouvu o pronájmu
stavby silnice I. třídy.
33.3.
Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikace a těleso silnice I/33
bude protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.
34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
organizace, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice, č.j. SUSKHK/10112/16/PO-Ha
ze dne 2.10.2016 a vyjádření č.j.: SSKHK/6038/2017 ze dne 14.8.2017, zejména:
34.1.
V případě uložení inž. sítí do pozemků krajských silnic budou uzavřeny se správcem silnic
smlouvy o právu provést stavbu.
34.2.
Přístup na stavbu trati bude proveden stávajícími komunikacemi, sjezdy, žel. přejezdy.
V případě zřízení dočasných sjezdů, budou sjezdy povoleny příslušným silničním správním úřadem.
34.3.
V případě záborů silnic a pozemků silnice pro stavební činnost, bude uzavřena smlouva se
správcem silnice min. 1 měsíc před započetím a zábor povolen příslušným silničním správním
úřadem.
34.4.
O jednotlivé uzavírky žel. přejezdů a vedení objízdných tras požádá investor příslušný
správní úřad.
34.5.
Před dokončením stavby bude provedena kontrola stavebně technického stavu užitých tras
objížděk a stavenišť dopravy, o výsledku bude sepsán předávací protokol, případné zjištěné škody
budou nákladem investora stavby v dohodnutých termínech odstraněny.
34.6.
Koordinace stavby s přeložkou silnice II/303 a to v úseku zastávky Běloves až mostu 303002 ve Velkém Poříčí, vč. protipovodňového opatření v km 62,826, atd.
34.7.
Úpravy zabezpečení trati nezhorší odtokové poměry silnic. Nedojde ke změně odtokových
poměrů kraj. silnic, vlastní stavbou nebo prováděním prací nebude narušena ani omezena funkce
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odvodňovacích zařízení komunikací, na silniční pozemek ani do silničních odvodňovacích zařízení
nesmí být zaústěny odpadní ani povrchové vody z přilehlých pozemků, ploch a objektů.
34.8.
Dopravní značení silnic bude zachováno. Nové vodorovné značení na přejezdech případně
svislé dopr. značení bude v souladu s TP 65 a TP 133.
34.9.
Před započetím prací je nutné prověřit průjezdnost objízdných tras z hlediska oprav
komunikací, uzavírek apod. případně bude průběh stavby s těmito dopravními opatřeními
koordinován.
34.10.
Sjezdy na silnice nevyhovující nosností pro transport materiálů stavby musí být potřebným
způsobem zesíleny a upraveny tak, aby nedošlo k poškození vozovek krajských silnic. Vozovky
silnic nebudou znečišťovány. Stavby zajistí čištění vozidel před vjetím na silnice.
34.11.
Je třeba respektovat případné současné nebo budoucí propustky přilehlých silničních
komunikací.
34.12.
Křížení vozovek silnice kabelovými trasami zabezpečení bude provedeno podvrty v drážním
pozemku s krytím min. 1,30 m pod povrchem vozovky.
34.13.
Po celou dobu provádění prací odpovídá investor plně za bezpečnost účastníků silničního
provozu v místech provádění prací a za škody způsobené jim vlivem zhoršené sjízdnosti
(schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení (i příp. objížďka) a
nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
34.14.
Případné poškození kraj. Silnic nebo silnič. příslušenství vlivem nadměrného provozu nebo
zatížení při stavenišť dopravě a objížďkách bude okamžitě po zjištění ohlášeno správci komunikace
a nákladem investora stavby neprodleně uvedeno do bezchybně funkčního stavu, nebude-li při
kontrole na místě rozhodnuto jinak.
34.15.
Na silnici č. III/28520 a III/30414 platí omezení provozu pro nákladní dopravu.
34.16.
V případě zásahů do silničních pozemků, bude toto povoleno rozhodnutím silničního
správního úřadu, který rovněž stanoví přechodné i příp. trvalé dopravní značení.
34.17.
Podmínky zásahů a souvisejících záborů silničních pozemků, budou upřesněny
odpovídajícími smlouvami (práva stavby, BVB apod.) a dále nájemní smlouvou, uzavřenou min. 1
měsíc před zahájením prací. Stavebník předloží žádost s rozsahem a termíny zásahů (záborů)
silničních pozemků, příslušné úhrady dle sazebníku KH kraje budou zaplaceny před zahájením
prací. Před splněním těchto podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku
nepřípustná.
34.18.
Kromě odsouhlasených a ve smlouvách uvedených případů nesmí Investor stavby ani
přechodně používat jiné silniční pozemky - týká se rovněž skládky materiálu nebo zeminy,
manipulace a odstavení mechanizmů, zřizování pomocných konstrukcí ap.
34.19.
Po celou dobu provádění prací odpovídá Investor plně za bezpečnost účastníků silničního
provozu v místě provádění prací a za škody, způsobené jím vlivem zhoršené sjízdnosti (schůdnosti).
Rovněž ručí za stav a funkčnost dopravního značení, osazeného dle stanovení příslušného silničního
správního úřadu (i příp. objížďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí
komunikace.
34.20.
Případné poškození silnice nebo silničního příslušenství bude okamžitě po zjištění ohlášeno
Správě silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizaci a neprodleně uvedeno do bezchybně
fiinkčního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
34.21.
Výstavbu, provoz a údržbu svých zařízení zajistí jejich Investor majitel fprovozovatel)
takovým způsobem, který neomezí možnosti údržby silnice. Pokud mu vlastním nedodržením této
podmínky vznikne činností údržby silnice škoda, nemá nárok na její uplatnění.
34.22.
Na základě smluv po ukončení prací, včetně terénních úprav a úklidu (příp. zatravnění)
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace dotčené úseky silnice protokolárně
převezme. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu.
34.23.
Bude respektován stav silnice v době realizace stavby, v případě potřeby bude v místech
napojení původního povrchu silnice, obrub (vodících proužků) apod. k opravované vozovce silnice
povrch vozovky nákladem stavby vyrovnán.
34.24.
Práce v pozemcích silnice nebudou prováděny v zimním období v termínu od 1.11. do 31.3.
z důvodu hrozící nestability podloží.
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34.25.
Uživatel zajistí uvedení kontaktních údajů v případě umístění semaforů a jiných světelných
zařízení při nutnosti regulace dopravj' světelnými zařízeními přímo na těchto zařízeních.
34.26.
Veškeré podmínky tohoto stanoviska včetně dalších případných souvisejících vyjádření v
souvislosti s uvedenou realizací akce budou předány případným subdodavatelům, či dalším
zastupujícím stranám investora, a budou jimi plně respektovány.
34.27.
Investor-vlastník stavby zajistí opatření proti působení škodlivých vlivů ze silničního
provozu, případně ze silničních pozemků (hluk, vibrace, povrchová voda, sníh) a ty uhradí v
případě, že si je v budoucnu vyzada splněni ustanoveni příslušných právních předpisu a norem.
34.28.
V případě porušení ustanovení tohoto vyjádření, nebude vydáno souhlasné stanovisko s
kolaudačním souhlasem.
35. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého
kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové. č.j. KHSHK 25434/2016/HOK.RK/Li ze dne
26.8.2016:
35.1.
Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je nutné před
zahájením užívání stavby provést zkušební provoz.
35.2.
V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou
osobou z železniční dopravy na řešeném úseku železniční trati č. 506A Týniště nad Orlicí Meziměstí, v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 126, ul. Nádražní, Nové
Město nad Metují, č.p. 86 Černčice a č.p. 91, ul. Kladská, Náchod v denní a noční době.
35.3.
K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný
akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení
přípustných hlukových limitů.
35.4.
K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku
rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody,
prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – výtokový kohout
u dřezu kuchyňské linky v prostoru denní místnosti v dopravní kanceláři výpravní budovy Náchod
(místnost č. 1.63).

35.5.
KHS doporučuje zhotoviteli stavby, pro maximální snížení obtěžování obyvatel v blízkosti
stavby, instalovat mobilní protihlukové stěny vždy, kdy to bude možné z technologického a
bezpečnostního hlediska a v dostatečném časovém předstihu písemně informovat o termínu
provádění hlučných prací obyvatele objektů zasažených předpokládaným zvýšeným hlukem ze
stavební činnosti na železniční trati.
36. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska ke změně stavby před jejím dokončením
Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové.
č.j. KHSHK 21043/2017/HOK.RK/Li ze dne 18.7.2017
36.1.
Dle závěru hlukové studie je nutné osadit výdech potrubí záložního dieselagregátu tlumičem
hluku o minimální účinnosti 20 dB a zajistit neprůzvučnost vrat min 25 dB.
36.2.
KHS doporučuje omezit pravidelnou údržbu dieselagregátů, včetně pravidelných zkoušek
striktně na denní dobu, kdy se nepředpokládá překračování hygienických limitů hluku v nejbližších
chráněných prostorech a bude docházet k menšímu obtěžování hlukem.
37. Stavebník dodrží podmínky stanoviska správce Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,
500 03 Hradec Králové, č.j. PVZ/16/23572/Vn/0 ze dne 19.8.2016:
37.1.
Před zahájením stavebních prací předložit k vyjádření povodňový a havarijní plán odboru
VHD Povodí Labe.
37.2.
Při provádění bouracích prací nesmí být znečištěny vodní toky. Pokud stavbou dojde
k poškození koryta toku, požaduje se jeho oprava ve stávajících parametrech.
37.3.
Úsek dotčený rekonstrukcí mostu přes Dědinu (SO-06-19-01) bude po ukončení
prováděných prací protokolárně předán zástupci správce toku.
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37.4.
Povodí Labe, státní podnik upozorňuje na skutečnost, že se podél toku Metuje, Zlatého
potoka a toku Dědina nachází záplavové území a že Povodí Labe, státní podnik neponese
odpovědnost za případné škody vzniklé na objektech průchodem velkých vod.
38. Stavebník dodrží podmínky vyjádření správce drobného vodního toku Lesy České republiky, s. p.,
Správa toků - oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, č.j.
LCR953/4022/2016 ze dne 11.8.2016 a č.j. LCR953/4022/2016 (doplnění) ze dne 14.9.2016,
zejména:
38.1.
Realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 254/2001 Sb.
38.2.
Bude dodržena ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními
komunikacemi a vedeními.
38.3.
Při vlastní realizaci budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace povrchových
vod ropnými látkami, stavebními hmotami i zeminou.
38.4.
Na březích koryta vodního toku ani v jeho ochranném pásmu nebude skladován žádný
materiál nebo výkopek, který by mohl být odtud splaven
38.5.
Umisťovaná zařízení budou v majetku investora stavby a Lesy České republiky, s.p.
neponesou odpovědnost za jejich poškození vlivem klimatických činitelů.
38.6.
Rekonstrukce propustku v k.ú. velké Poříčí (SO 14-19-32) bude provedena dle dokumentace.
38.7.
Stavba propustku bude provedena v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
39. Stavebník dodrží podmínky stanoviska k projektové dokumentaci NIPI bezbariérové prostředí, o.
p. s., Krajské konzultační středisko NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s - objekt HSC, Jižní 870/2,
500 03 Hradec Králové 3, č.j. 117160026/Rej/026/2016 ze dne 21.9.2016, č.j.
095160033/Sch/033/2016 ze dne 23.9.2016 a č.j. 117160035/Rej/035/2016 ze dne 23.11.2016:
39.1.
Stavební detaily v dokumentaci pro realizaci stavby budou splňovat požadavky dle Vyhlášky
č. 398/2009 Sb., uvedené v posouzení.
39.2.
Realizace připomínek uvedených v posouzení bude prověřena při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.
40. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, č.j. KRPH-494-72/ČJ-2016-0500DP ze dne
5.8.2016:
40.1.
Při realizaci SO 10-19-01, SO 10-19-02 a SO 11-19-01 může být dotčen provoz na místních
komunikacích za předpokladu, že na nich zůstane zachován provoz v omezené míře. Uvedenou
skutečnost je nutné projednat v reálném čase před zahájením prací s vlastníky místních komunikací
a s příslušným dopravním inspektorátem.
41. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, Plhovská 1176, 547 01 Náchod, č.j. KRPH488-267/ČJ-2016-050506 ze dne 24.10.2016:
41.1.
Svislé dopravní značení č. A32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný) bylo v
provedení na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.
42. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, č.j. KRPH-20-189/ČJ-2016-050706 ze dne 2.8.2016:
42.1.
Dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění.
42.2.
Před zahájením prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření
(umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
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43. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Muzea a galerie Orlických hor, archeologické odd. muzea,
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 9.8.2016:
43.1.
Všechny zemní zásahy, které budou vedeny mimo násyp současného drážního tělesa
podléhají archeologickému dozoru, případně záchrannému výzkumu.
43.2.
Stavebník je povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, případně i oprávněné
organizaci záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického dohledu či výzkumu.
43.3.
Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
44. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., Hasičská záchranná
služba, Chodovská 1430/3a, 141 00 Praha 4, č.j. 5989/2016-SZDC-HZS-ÚPE-OVS ze dne 5.12.2016
44.1.
Stavba musí být realizována z hlediska požární ochrany dle vypracované a schválené
samostatné zprávy „Požárně bezpečnostní řešení“.
44.2.
K objektům musí být zachován během stavby příjezd vozidel HZS a IZS pro provedení
případného zásahu.
45. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska Českých drah, a.s., Generální ředitelství,
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, č.j. 764/2016-O03 ze dne 4.4.2017 a stanovisko č.j.
884/2017-O03 ze dne 29.8.2017, zejména:
45.1.
Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem
úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi Č, a.s. a SŽDC, s.o.
45.2.
Musí být dodrženy podmínky stanovené v přiloženém stanovisku RSM Hradec Králové.
45.3.
Před realizací stavby uzavřít nájemní smlouvy na část pozemku určený pro zařízení
staveniště.
45.4.
Zahájení a ukončení stavby oznámit písemně na adresu ČD, a.s., Regionální správa majetku
Hradec Králové minimálně 7 dní předem.
45.5.
K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. přizvat zástupce RSM Hradec Králové,
se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po
ukončení prací potvrdí převzetí pozemků. Protokol o převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu
k ukončení stavby.
45.6.
Před zahájením zemních prací kontaktovat s předstihem zástupce ČD RSM Hradec Králové
za účelem přesného vytýčení tras inženýrských sítí.
45.7.
Po ukončení stavebních prací bude proveden úklid stavebního materiálu na pozemcích
včetně úpravy terénu a stavu pozemků dotčených stavbou do čistého, řádně zarovnaného stavu,
povrch nad výkopy bude zhutněn se zárukou 5 let na stabilitu povrchu. Protokol o převzetí bude
podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
45.8.
Po dokončení akce předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení
stavby, které se dotýkají majetku ČD, a.s.
45.9.
Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou. Nesmí dojít k ekologické zátěži
majetku ve správě ČD, a.s.
46. Stavebník dodrží podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN),
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. POS 843/16 ze dne 20.7.2016, zejména:
46.1.
Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou
součástí platného vyjádření o existenci SEK.
46.2.
Provozní SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek,
parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky
s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
46.3.
Při uložení IS do souběhu s provozní trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy
ČSN 73 6005.
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46.4.
Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu provozní SEK (1,5 m na každou stranu
od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
46.5.
Do ochranného pásma provozní SEK se nesmí bez souhlasu jejího vlastníka, umísťovat
stavba pevně spojená se zemí a sázet trvalá zeleň, Zákon o elektronických komunikacích č.
127/2005 Sb., § 102, odst. 3, b), c).
46.6.
V rámci této stavby po ověření prostorového uspořádání SEK příčnými sondami, za použití
vhodného nářadí je možno do ochranného pásma provozní SEK umístit stavbu pevně spojenou se
zemí v minimální vzdálenosti od krajního vedení 50 cm.
46.7.
SEK nesmí být uložená pod stavbu pevně spojenou se zemí.
46.8.
V případě, že bude nutno SEK chránit stranovou nebo hloubkovou přeložkou je nutno
přeložku realizovat dle Přílohy č. 1.
46.9.
Stavebník 40 dní před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zažádá vlastníka SEK o
provedení případné přeložky provozní SEK (vypracování realizační dokumentace, dodání materiálu,
montážních prací a GZ), zemní práce si stavebník může zajistit sám.
46.10.
Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před
záhozem případně odkryté provozní SEK.
47. Stavebník dodrží podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném
pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 660/2016 ze dne
12.12.2016 a č.j. 410/2017 ze dne 27.6.2017:
47.1.
Nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů venkovního elektrického vedení VVN,
VN, NN a trafostanic a ke snížení výšky vodičů nad tratí. Nesmí dojít k poškození uzemnění u TS a
podpěrných bodů elektrického vedení.
47.2.
Jakékoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 s budou opraveny
na náklady viníka.
47.3.
Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím.
47.4.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
47.5.
Musí být dodrženy Podmínky práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou
souhlasu:
- Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic,
- Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení,
- Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
47.6.
Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny
na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny ČEZ Distribuce, a.s.
48. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého
893, 500 03 Hradec Králové, č.j. VAKHK/VHR/KS/16/0194 ze dne 5.9.2016, zejména:
48.1.
Zařízení společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové musí zůstat včetně ochranného
pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. nezastavěné, neoplocené beze skládek a výsadby vzrostlé zeleně.
Zemní práce nad stávajícími vh. sítěmi a v jejich blízkosti se požaduje provádět ručně. Stavební
práce v ochranném pásmu nesmí být prováděny těžkou technikou, a na stavbu nad nimi a v jejich
ochranném pásmu nesmí být použit železobeton. Veškerý majetek společnosti VAK HK, a.s. musí
zůstat během výstavby i po jejím dokončení volně dostupný.
48.2.
Před zahájení výstavby investor zajistí vytyčení vodovodního potrubí a kabelového vedení u
provozovatele vodovodu, kterým je Královéhradecká provozní, a.s. a oznámí termín zahájení
stavby.
48.3.
Investor stavby zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vh. sítí. V případě
poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele
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vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti jsou oprávněni provádět
pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí.
48.4.
O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, který
prověří jejich funkčnost.
49. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01
Náchod, č.j. 16-04087 ze dne 2.8.2016, zejména:
49.1.
Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s.
49.2.
V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě VaK
Náchod, a.s musí být zachována stávající niveleta povrchu.
49.3.
Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektovat příslušná ustanovení prostorové normy
ČSN 73 6005.
49.4.
Ve vzdálenosti do 2,0 m od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné
stavby.
49.5.
Zemní práce v ochranném pásmu sítí VaK Náchod, a.s. musí být prováděny ručně.
49.6.
Provedení kontroly kolizních míst, souběhu a křížení pod zásypem, u vodovodu s vedoucím
příslušného provozního střediska vodovodů a u kanalizace s vedoucím provozu VaK Náchod, a.s. O
provedené kontrole bude proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.
50. Stavebník dodrží podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, č.j. 5001358794 ze dne 22.8.2016, zejména:
50.1.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu plynárenských zařízení. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné ¨nadzemní stavby,
prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
50.2.
Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákonem č. 458/200
Sb. a dalších souvisejících předpisů.
50.3.
V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
50.4.
Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí
vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
50.5.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a podmínkami
stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o.
50.6.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
50.7.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
51. Stavebník dodrží podmínky vyjádření RWE Energo, s.r.o. (Innogy Energo, s.r.o.), Prosecká
855/68, 190 00, Praha 9, č.j. vyjad/20 ze dne 11.11.2016
51.1.
Investor bude respektovat stávající uložení a rozmístění tepelných sítí.
51.2.
Investor požádá majitele tepelné sítě před započetím provádění prací o přesné vytýčení
teplovodu ve vlastnictví dodavatele tepla – Geodézie Náchod.
51.3.
Investor dodrží ČSN 73 6005.
51.4.
Investor v místě souběhu a křížení teplovodu s dotčeným zájmovým územím a související
stavbou zajistí při provádění díla ochranu teplovodu tak, aby nedošlo k poškození teplovodu a
současně aby i v budoucnu mohly být prováděny opravy, modernizace a údržba teplovodu.
51.5.
Investor bude provádět práce takovými mechanismy a bude používat takové technologie,
které nezpůsobí poškození tepelné sítě a souvisejícího zařízení.
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51.6.
Investor bude respektovat niveletu stávající tepelné sítě.
51.7.
Zahájení prací bude firmě innogy Energo, s.r.o., Teplárně Náchod oznámeno písemně min.
15. dnů předem na adresu: innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, Plhovská 544, Náchod 547 35.
51.8.
Zemní práce v ochranném pásmu teplovodu smí být prováděny výhradně ručním způsobem
(ČSN 73 6133) pokud pro konkrétní případ nebude se zástupcem dodavatele tepla dohodnuto jinak.
51.9.
Při kolaudaci stavby předloží navrhovatel zápisy o provedených kontrolách nepoškozenosti
zařízení ve správě innogy Energo, s.r.o., Teplárny Náchod. Každé místo souběhu a křížení
inženýrských sítí, teplovodu a samotné stavby bude zdokumentováno (fotodokumentace) a předáno
zástupci vlastníkovi tepelné sítě.
51.10.
Investor zajistí při pohybu dopravních strojů a ostatní techniky nad teplovodem a v jeho
ochranném pásmu, aby nad parovodem zůstala krycí zhutněná vrstva písku, zeminy a štěrku min.
50cm (nad vrchní niveletou potrubí). V případě nutnosti větší skrývky než je podmínka, musí být s
vlastníkem tepelné sítě vyjednán a vzájemně prokazatelně odsouhlasen jiný postup prací.
51.11.
Investor, i po provedené akci, bude plně respektovat ochranné pásmo parovodu a umožní, ve
smyslu legislativy, provádění obsluhy, údržby a modernizace dotčené tepelné sítě.
51.12.
Investor bude své práce provádět tak, aby nedošlo k poškození a znečištění zařízení v
majetku dodavatele tepla.
52. Stavebník dodrží podmínky vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, č.j.
E020495/16 ze dne 18.11.2016, zejména:
52.1.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží podmínky uvedené ve vyjádření včetně
Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC.
53. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních vlastníků a správců inženýrských sítí na
místě povolené stavby, které jsou součástí projektové dokumentace (část H.7.1 Vyjádření o
existenci inženýrských sítí datum 31.7.2017):

Air Telecom a.s., Českomoravská 2408/1a, 190 00, Praha 9 – Libeň

UNI Promotion s.r.o., Prusinovského 809, 664 42, Modřice, č.j. 111405956 ze dne 16.11.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00, Praha 3, č.j. 729805/15 ze dne
6.11.2015

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00, Praha 6, č.j. UPTS/OS-160320/2016 ze dne
17.12.2016

GOLDWARE CZ s.r.o., T.G. Masaryka 64, 549 01, Nové Město nad Metují, č.j. 157410 ze dne
20.11.2017

Královéhradecká provozní, a.s., V. Nejedlého 893/6, 500 03, Hradec Králové, ze dne 15.11.2016

Nej TV a.s., nám. Svobody 526, 739 61, Třinec, č.j. NA 004/15_1 ze dne 21.10.2016

První novoměstská teplárenská s.r.o., nám. Republiky 6, 549 01, Nové Město nad Metují, č.j. Ti/pnts
ze dne 25.11.2015

RWE GasNet, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04, Hradec Králové, č.j. 5001208718 ze dne 27.11.2015

RWE GasNet, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04, Hradec Králové, č.j. 5001208720 ze dne 27.11.2015

STEN.cz s.r.o., Polní 190, 500 03, Hradec Králové, č.j. 157410 ze dne 9.11.2015

Technické služby města Opočna, s.r.o., Nádražní ulice 246, 517 73, Opočno, ze dne 12.11.2015

Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01, Náchod, ze dne 25.11.2015

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, č.j. E01225/17 ze dne 10.1.2017

UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00, Praha 4, č.j. E020495/16 ze dne 26.10.2016

Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00, Praha 10, č.j. 34417 ze dne 9.12.2015

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01, Náchod, č.j. 1506442/Gr ze dne
12.11.2015

Zdeněk Kudrnáč, Brzice 78, 552 05, Brzice, ze dne 9.11.2015

ČD - Telematika a.s., U Javorky čp. 1728, 560 02, Česká Třebová, č.j. 22077/2015-0 ze dne
11.11.2015

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín 4 – Podmokly, č.j. 0100782162 ze dne 1.8.2017

ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8, ze dne 16.12.2015
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ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53, Praha 4, č.j. 016-9-PR11 ze dne 14.11.2016
Městský úřad Hronov, Náměstí Čs. Armády 5, 549 31, Hronov, ze dne 10.11.2015
Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01, Nové Město nad Metují,
č.j. 11697/2015/ORM/Rej ze dne 15.12.2015
Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32, Velké Poříčí, č.j. 13/2015 ze dne 10.11.2015
Ministerstvo obrany - Oddělení ochrany územních zájmů, Teplého 1899, 530 02, Pardubice, č.j.
46880/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 23.11.2015
Obec Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice 175, 549 06, Bohuslavice, ze dne 11.11.2015
Obec Pohoří, Pohoří 1876, 518 01, Dobruška, ze dne 19.11.2015
Obec Provodov-Šonov, Šonov 134, 549 08, Provodov-Šonov, ze dne 20.11.2015
RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9, Prosek, ze dne 11.11.2015
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259, 501 01, Hradec Králové, č.j.
25470/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 15.12.2015
Wikov MGI a.s., Zbečník 356, 549 31, Hronov, ze dne 19.11.2015
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Jiráskova 1665, 530 02, Pardubice, č.j. 02105/BR/15 ze dne
16.11.2015
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01, Rychnov n. Kněžnou, č.j. 1299/15 ze dne
18.10.2016
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6, ze dne 17.12.2015
ČD a.s. RSM Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02, Hradec Králové, č.j. 404/2015RSM/HK ze dne 20.11.2015
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10, č.j. 1295/15/KOC/Ro/1 ze dne 8.12.2015
Českoskalické vodárny, s.r.o., Bezručova 394, 552 03, Česká Skalice, ze dne 11.11.2015
Krajské ředitelství Policie KHK, Ulrichovo nám. 810, 501 01, Hradec Králové, č.j. KRPH-9128533/ČJ-2016-0500IT ze dne 21.10.2016
LuckyNet s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice 6, č.j. 1687 ze dne 6.2.2017
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11, 518 01, Dobruška, č.j. MUDO0C06A2IL ze dne 18.11.2015
Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01, Náchod, MUNAX00D0C9M ze dne 25.11.2015
Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73, Opočno, č.j. MUO 1892/2015/OMRM/MF ze dne
13.11.2015
Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21, Týniště nad Orlicí, č.j.
MÚTý/OSM/2015 ze dne 18.11.2015
Obec Mokré, Mokré 12, 517 71, České Meziříčí, ze dne 12.11.2015
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 00, Hradec Králové, č.j. PVZ/15/32687/Vn/0 ze dne
3.12.2015
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04, Hradec Králové, č.j.
SUSKHK/10690/15/PO-Ha ze dne 11.11.2015
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, č.j. SPU 590026/2015 ze dne 9.2.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Horova 180, 502 06, Hradec Králové, č.j.
UZSVM/HRK/4501/2015 ze dne 3.12.2015
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03, Hradec Králové, ze dne
10.11.2015
Městský úřad Hronov - odbor Technické služby, Náměstí Čs. Armády 5, 549 31, Hronov, ze dne
7.12.2015
VODA CZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 47/151, 500 04, Hradec Králové, č.j. 1122.1.2016 ze dne
22.11.2016
SŽDC – TÚDC, Pražská třída 47/152, 190 00, Praha, č.j. 12699/2017-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne
16.5.2017
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.
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Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník
Drážnímu úřadu.
Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně 6 měsíců.
Před uvedením stavby do provozu, je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné
bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a)
směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES.
Stavbu lze 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.
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.
Stavba bude dokončena nejpozději do 30. listopadu 2020, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234
zastoupený na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15,110
00 Praha 1, IČ 48588733
a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje veřejnou vyhláškou.

Odůvodnění
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ

70994234 zastoupený na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní
984/15,110 00 Praha 1, IČ 48588733 podal dne 1. prosince 2016 žádost o stavební povolení.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán níže
uvedenými příslušnými stavebními úřady:




Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, vyjádření podle § 15, odst. 2 stavebního
zákona pro stavbu „Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“ sp.zn. 885/2014/VÝST/Š (PD
4271/2014) dne 21.1.2014
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, sdělení ke stavbě „Revitalizace trati
Týniště nad Orlicí – Broumov“ sp.zn. KS 8900/2016/VÝST/Š dne 12.9.2016
Městský úřad Hronov, odbor výstavby, vyjádření ke stavbě „Revitalizace trati Týniště nad Orlicí –
Broumov“ sp.zn. Výst./3487/2016/So dne 13.1.2017

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 (část H.11 Prohlášení o shodě)
Doklady prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na pozemcích, které nejsou ve
vlastnictví stavebníka, obsažené v části H.9.1 Vyjádření vlastníků nemovitostí ze dne 31.7.2017
(smlouvy uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou
dotčených pozemků)
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Stanoviska, vyjádření dotčených orgánů a orgánů státní správy obsažené v části H.6 Projednání s
orgány státní správy a účastníky SŘ ze dne 31.7.2017
Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí k PD obsažené v části H.7.1. Vyjádření o
existenci inženýrských sítí ze dne 31.7.2017 a v části H.7.2 Vyjádření k navrženému řešení ze dne
31.7.2017
Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
č.j. KUKHK-26854/DS/2016 ze dne 15.8.2016
Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j. KUKHK-24772/ZP/2016 ze dne 19.8.2016
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, č.j. KUKHK-26251/ZP/2016-Zp-5 ze dne
7.9.2016
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 19230/ZP/2014-Čr ze dne 4.12.2014
Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, č.j. 18999/ZP/2013-Nj ze dne 30.10.2013
Sdělení krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.
KUKHK-27352/UP/2016 ze dne 19.8.2016
Sdělení Městského úřadu Město Náchod, odbor životního prostředí, č.j. MUNAC 43176/2016/ŽP ze
dne 15.8.2016
Závazné stanovisko k činnosti, kterou budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, č.j.
MUNAC 49290/2016/ŽP ze dne 31.8.2016
Závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547
01 Náchod, č.j. MUNAC 51448/2016/ŽP ze dne 12.9.2016
Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/202 Městského úřadu
Náchod, odbor životního prostředí, č.j. MUNAC 70202/2016/ŽP ze dne 14.12.2016
Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Městského úřadu Náchod, odbor
životního prostředí, č.j. MUNAC 9917/2017/ŽP ze dne 1.2.2017
Vyjádření Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí
40, 547 01 Náchod, č.j. MUNAC 42631/2016/DSH/A ze dne 27.7.2016
Vyjádření podle §15, odst. 2 stavebního zákona Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního
plánování, úsek územního řízení a stavebního řádu, č.j. 885/2014/VÝST/Š ze dne 21.1.2014
Sdělení Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování, úsek územního řízení a
stavebního řádu, č.j. MUNAC 51687/2016 ze dne 12.9.2016
Vyjádření Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování, úsek památkové péče, č.j.
MUNAC 50665/2016 ze dne 6.9.2016
Vyjádření vlastníka sousedního pozemku Městského úřadu Náchod, odbor správy majetku a
financování, č.j. MUNAC 31990/2017/SMF/GH/6674 ze dne 15.4.2017
Závazné stanovisko k projektové dokumentaci a k realizaci stavby do 50 m od okraje lesa Městského
úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení životního prostředí,
nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, č.j. NMNM/9435/2016/OZP/HrR ze dne 5.8.2016
Souhrnné stanovisko Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního
rozvoje, oddělení životního prostředí, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, č.j.
NMNM/9978/2016/OZP/HanO/2 ze dne 19.8.2016
Závazné stanovisko podle ustanovení § 11odst. 3 zákona o ochraně ovzduší Městského úřadu Nové
Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení životního prostředí, nám.
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, č.j. NMNM/14720/2016/OZP/Sen ze dne 9.12.2016
Závazné stanovisko dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF Městského úřadu Nové Město
nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení životního prostředí, nám. Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, č.j. NMNM/15178/2017/OZP/TovJ ze dne 27.7.2017
Vyjádření Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, nám.
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, č.j. NMNM/10237/2016/OVRR/SkM ze dne 30.8.2016
Sdělení Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor správní, oddělení dopravy a silničního
hospodářství, č.j. NMNM/9315/2016/ODSH/KubP/2 ze dne 2.8.2016
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Vyjádření Městského úřadu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov ze dne 24.8.2016
Souhlas s navrženými stavebními úpravami Městského úřadu Hronov, Odbor výstavby, č.j.
Výst/3604/2016 ze dne 14.11.2016
Vyjádření podle §15, odst. 2 stavebního zákona Městského úřadu Hronov, Odbor výstavby, č.j.
MUHR/Výst/0150/2017 ze dne 13.1.2017
Vyjádření Městského úřadu Opočno, odbor majetku a rozvoje města, ze dne 9.8.2016
Vyjádření Obce Pohoří ze dne 25.10.2016
Vyjádření Obce Bohuslavice ze dne 10.8.2016
Vyjádření Obce Černčice ze dne 20.10.2016
Vyjádření Obce Provodov-Šonov ze dne 27.7.2016
Vyjádření Obce Vysokov, č.j. 264/2016 ze dne 6.8.2016
Stanovisko č. 14/2016 Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, č.j. 0505/2016 ze dne
10.8.2016
Závazné stanovisko oddělení životního prostředí a závazné stanovisko podle ustanovení § 14 odst. 2
lesního zákona Městského úřadu Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, nám. F. L. Věka 11,
518 01 Dobruška, č.j. MUD 3158/2016 OVŽP/DM ze dne 25.7.2016
Stanovisko Městského úřadu Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518
01 Dobruška, č.j. PDMUD 17655/2016 ze dne 9.8.2016
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové, č.j. ŘSD/7577/37000/2016/Ma ze dne 17.10.2016 a č.j. ŘSD/894/37000/2014/Ma ze dne
28.3.2014
Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59/23, 500
04 Hradec Králové – Plačice, č.j. SUSKHK/10112/16/PO-Ha ze dne 2.10.2016
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01
Hradec Králové. č.j. KHSHK 25434/2016/HOK.RK/Li ze dne 26.8.2016
Závazné stanovisko ke změně stavby před jejím dokončením Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové. č.j. KHSHK
21043/2017/HOK.RK/Li ze dne 18.7.2017
Stanovisko správce povodí Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
č.j. PVZ/16/23572/Vn/0 ze dne 19.8.2016 a č.j. PVZ/16/35068/Vn/0 ze dne 22.11.2016
Vyjádření správce drobného vodního toku Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast Povodí
Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, č.j. LCR953/4022/2016 ze dne 11.8.2016 a č.j.
LCR953/4022/2016 (doplnění) ze dne 14.9.2016
Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a
zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, č.j. MZDR 48752/2016-2/OZD-ČIL-Vac ze dne 31.8.2016
Stanovisko k projektové dokumentaci NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., Krajské konzultační
středisko NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s - objekt HSC, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 3, č.j.
117160026/Rej/026/2016 ze dne 21.9.2016, č.j. 095160033/Sch/033/2016 ze dne 23.9.2016 a č.j.
117160035/Rej/035/2016 ze dne 23.11.2016
Vyjádření SONS ČR, z. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1, email (bez č.j.) ze dne 29.7.2016
Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501
01 Hradec Králové, č.j. KRPH-494-72/ČJ-2016-0500DP ze dne 5.8.2016
Stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod,
Dopravní inspektorát, Plhovská 1176, 547 01 Náchod, č.j. KRPH-488-267/ČJ-2016-050506 ze dne
24.10.2016
Stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov
nad Kněžnou, Dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j. KRPH-20189/ČJ-2016-050706 ze dne 1.8.2016
Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR,
Krajské ředitelství, nábř. U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, stanovisko č.j. HSHK-68502/2016 (1112-NA-OP-2016) ze dne 23.11.2016, č.j. HSHK-6850-4/2016 (1151-NA-OP-2016) ze dne
23.11.2016 a č.j. HSHK-6850-6/2016 (828-NA-OP-2017) ze dne 23.8.2017
Vyjádření odborné organizace státní památkové péče Národního památkového ústavu, Územní
odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 02 Jaroměř – Josefov, č.j. NPÚ-362/57550/2016 ze
dne 25.7.2016
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Postoupení žádosti o vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01
Praha 1, č.j. ARUP-7472/2016 ze dne 28.7.2016
Vyjádření Muzea a galerie Orlických hor, archeologické odd. muzea, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, ze dne 9.8.2016
Postoupení žádosti o vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště
Východní Čechy, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice, email (bez č.j.) ze dne 12.10.2016
Stanovisko k vlivu záměru na území soustavy Natura 2000 Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police n. Metují,
č.j. 00177/BR/14 ze dne 31.1.2014
Předběžná informace k realizaci stavebního záměru Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa
chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police n. Metují, č.j. 01948/VC/16 ze
dne 25.8.2016
Vyjádření Obce Studnice, Studnice 1, 549 48 Studnice, ze dne 1.8.2016
Vyjádření Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
Oddělení životního prostředí, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, č.j.
NMNM/9283/2016/OZP/Haj/2 ze dne 2.8.2016, č.j. NMNM/9280/2016/OZP/Haj/2 ze dne 2.8.2016 a
č.j. NMNM/9279/2016/OZP/Haj/2 ze dne 2.8.2016
Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., Hasičská záchranná služba, Chodovská 1430/3a, 141
00 Praha 4, č.j. 5989/2016-SZDC-HZS-ÚPE-OVS ze dne 5.12.2016
Stanovisko Kanceláře autorizované osoby Výzkumného ústavu železničního, a.s., Novodvorská 1698,
142 01 Praha 4, č.j. KAO-10/2017 ze dne 9.1.2017
Souhrnné stanovisko Českých drah, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15
Praha 1, č.j. 764/2016-O03 ze dne 4.4.2017
Závazné stanovisko – souhlas ke zřízení stavby SO 07-06-51.1 ŽST Bohuslavice nad Metují, přípojka
nn, k.ú. Černčice Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, č.j. DUCR-23979/17/Bj ze dne
26.4.2017
Souhlas se zřízením stavby umístěné v obvodu dráhy SO 13-15-61 ŽST Náchod, úpravy V.B.
Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, DUCR-26851/17/Bj ze dne 11.5.2017
Vyjádření Správy státních hmotných rezerv ČR, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, email
ze dne 16.11.2016
Stanovisko Ammann Czech Republic a.s., Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují, ze dne
10.1.2017
Stanovisko Českých drah, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, ze dne 16.5.2016
Vyjádření RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, Plhovská 544, 547 01 Náchod, č.j. Vyjad.2016_01
ze dne 19.5.2016
Stanovisko Wikov MGI a.s., Zbečník 356, 549 31 Hronov, ze dne 14.6.2016
Stanovisko Wikov MGI a.s., Zbečník 356, 549 31 Hronov, ze dne 17.1.2017"
Stanovisko TSR Czech Republic s.r.o., Hradec Králové, Vážní 957, 500 03 Hradec Králové, ze dne
24.5.2016
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j.
POS 843/16 ze dne 20.7.2016
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 660/2016 ze dne 12.12.2016 a č.j. 410/2017 ze dne
27.6.2017
Vyjádření Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové,
č.j. VAKHK/VHR/KS/16/0194 ze dne 5.9.2016
Vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, č.j. 16-04087 ze dne
2.8.2016 a č.j. 17-03624 ze dne 23.6.2017
Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 5001358794 ze dne
22.8.2016
Vyjádření RWE Energo, s.r.o. (Innogy Energo, s.r.o.), Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9, č.j. vyjad/20
ze dne 11.11.2016
Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, č.j. E020495/16 ze dne
18.11.2016
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Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5088, ev. km 40,676, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-9788/14/Bj ze dne
19.2.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5091, ev. km 44,773, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-11566/14/Bj ze dne
27.2.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5092, ev. km 46,166, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-11577/14/Bj ze dne
27.2.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5093, ev. km 46,989, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-11606/14/Bj ze dne
27.2.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5096, ev. km 53,112, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-13056/14/Bj ze dne
5.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5098, ev. km 60,029, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-13092/14/Bj ze dne
5.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5099, ev. km 61,535, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-13166/14/Bj ze dne
5.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5100, ev. km 62,007, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-13181/14/Bj ze dne
5.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5102, ev. km 65,553, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-16876/14/Bj ze dne
24.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5103, ev. km 66,217, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-15723/14/Bj ze dne
17.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5104, ev. km 66,811, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-15692/14/Bj ze dne
17.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5105, ev. km 67,544, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-15667/14/Bj ze dne
17.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5106, ev. km 67,901, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-15644/14/Bj ze dne
17.3.2014
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v
úrovni kolejí - přejezd P5107, ev. km 68,264, Drážní úřad, Praha, č.j. DUCR-15536/14/Bj ze dne
17.3.2014

Smlouvy uzavřené mezi SŽDC, s.o., zastoupené organizační jednotkou Stavební správa východ, IČ
70994234 a jednotlivými vlastníky, které jsou součástí projektové dokumentace (část H.9.1)
 Červenka Jaroslav, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, Smlouva o smlouvě
budoucí kupní
 Církev Nový Život, Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem, Smlouva o budoucí smlouvě o
výpůjčce
 ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, Smlouva o právu
provést stavbu, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva obdobnému věcnému břemenislužebnosti
 ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 00 Praha 5 - Malá Strana, Smlouva o
smlouvě budoucí o poskytnutí plnění majícího povahu věcného břemene
 Ježek Václav, Družební 919, 549 01 Nové Město nad Metují, Kupní smlouva
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Ježková Kateřina , Hronova 1562, 547 01 Náchod, Kupní smlouva
Kociánová Helena, Rýzmburk 6, 552 03 Žernov, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, Smlouva o právu provést
stavbu
Machová Jarmila, Lhotky 24, 547 01 Kramolna, Kupní smlouva
MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Kupní smlouva, Nájemní smlouva a
smlouva o právu provést stavbu, Souhlas vlastníka pozemku k využití veřejného prostranství
Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, Smlouva o právu provést stavbu, Smlouva o
smlouvě budoucí kupní, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti
Obec Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují 134, 549 08 Provodov-Šonov, Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu
OBEC VYSOKOV, č.p. 108, 549 12 Vysokov, Kupní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí kupní,
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti, Smlouva o právu provést
stavbu
Plecháč Miroslav, č.p. 194, 549 32 Velké Poříčí, Smlouva o právu provést stavbu
Průša Ladislav, č.p. 38, 547 01 Kramolna, Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene-služebnosti, Kupní smlouva
TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín, Smlouva o právu provést
stavbu
Vít Pavel, č. p. 22, 549 64 Bezděkov nad Metují, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti
MĚSTO HRONOV, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, Smlouva o právu provést stavbu
Královéhradecký kraj (zastoupený firmou PRISPED s.r.o.), Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03
Hradec Králové, Smlouva o smlouvě budoucí nájemní
České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, Smlouva o právu provedení stavby
Šichan Arnošt, Nábřežní 87, 549 01 Nové Město nad Metují – Krčín, Smlouva o smlouvě budoucí
nájemní
Zemědělské družstvo Dobruška, Pulická 377, 518 01 Dobruška, Souhlas s dočasným záborem
pozemku
Kubíček Milan, Pohoří 27, 518 01 Pohoří, Souhlas s dočasným záborem pozemku
SJM Milan Kudelka a Hana Kudelková, Zlíčko 30, 549 31 Vysoká Srbská, Souhlas vlastníka s
kácením dřevin

a projektová dokumentace právnické osoby Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15,110 00 Praha
1, IČ 48588733 , odpovědný projektant Ing. Markéta Hamplová, ČKAIT 0008706.
V průběhu pokračování stavebního řízení bylo Drážnímu úřadu dne 17.8.2017 doručeno vyjádření
Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
– Plačice, č.j. SSKHK/SS/6038/2017 ze dne 14.8.2017.
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.

Poučení o odvolání
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 - oblast 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
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správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

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.

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

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“

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

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
Razítko

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:



Městský úřad Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
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Obec Pohoří, Obecní úřad, Pohoří 186, 518 01 Dobruška
Obec Bohuslavice, Obecní úřad Bohuslavice, Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice
Obec Černčice, Obecní úřad, Černčice 8, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Obec Provodov-Šonov, Obecní úřad, Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov
Obec Vysokov, Obecní úřad, Vysokov 108, 547 01 Náchod
Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Obecní úřad Studnice, Studnice 1, 549 48 Studnice
Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Rozdělovník:
Účastníci řízení:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, 1 IČ
70994234 zastoupený na základě plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
Národní 984/15,110 00 Praha 1, IČ 48588733

 ostatní účastníci řízení:
doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude vyvěšeno na
výše uvedených úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů
zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu –
rozhodnutí bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů
Dotčené orgány:

Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6/, 54901 Nové Město nad Metují 1,
- odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- odbor životního prostředí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/, 50003 Hradec Králové 3,
- odbor životního prostředí a zemědělství,
- odbor územního plánování a stavebního řádu,
- odbor dopravy a silničního hospodářství,
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby, nám. F.L. Věka 32/, 51801 Dobruška,
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, Palachova 1303/, 54761 Náchod,
- odbor výstavby a územního plánování, Palachova 1303/, 54761 Náchod,
-odbor životního prostředí,
-odbor dopravy a silničního hospodářství,
Městský úřad Hronov, odbor výstavby, nám. Čs. armády 5/, 54931 Hronov 1,
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Náchod, Náchodská 539/, 54932 Velké
Poříčí,
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor
Náchod, dopravní inspektorát, Husovo náměstí 698/, 54745 Náchod
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo 810/,
50101 Hradec Králové
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská /59,
54954 Police nad Metují
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Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4, 12801
Praha
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 196/19, 50101 Hradec Králové
Na vědomí:
Město Opočno, Kupkovo nám. 247/, 51773 Opočno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258
Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 58601 Jihlava 1
České dráhy, a.s. – RSM Hradec Králové
Spis
Drážní úřad
MP-SDP0997/16
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