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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ 

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551005 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace 

Místo stavby 

Kraj: Královéhradecký kraj 

Obec s rozšířenou působností: Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov 

Obec: Hořenice, Heřmanice, Vlčkovice v Podkrkonoší, 
Choustníkovo Hradiště, Dvůr Králové nad Labem, Vítězná, 
Kocbeře, Hajnice, Trutnov, Stanovice 

Katastrální území: Okres Náchod: Hořenice, Brod nad Labem, Slotov 

 Okres Trutnov: Dolní Vlčkovice, Choustníkovo Hradiště, 
Zboží u Dvora Králové, Kocbeře, Záboří u Dvora Králové, 
Horní Žďár, Brusnice, Střítež u Trutnova, Studenec u 
Trutnova, Starý Rokytník, Dvůr Králové nad Labem, Kyje u 
Hajnice, Stanovice u Kuksu 

Místo stavby: pozemky podél silnice I/37 v úseku Jaroměř - Trutnov 
seznam pozemku V příloze souhrnné technické zprávy 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 

Jednající: Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem 

IČ: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

Organizační jednotka: Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec 
Králové 

Kontaktní osoby pro věci smluvní: Ing. Jan Kroupa 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Michal Doubek 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Zhotovitel: „SUDOP GROUP A“ 

se správcem společnosti: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva,  

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 
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Hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. Petr Hradil 

 č. autorizace 0004785, obor Dopravní stavby 

Asistent hlavního inženýra projektu: Ing. Roman Petřík  

 č. autorizace 0601882, obor Dopravní stavby 

KLÍČOVÍ EXPERTI ZAKÁZKY: DLE NABÍDKY: ASISTENTI: 

osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce Ing. Petr Hradil Ing. Roman Petřík 

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní 

stavby 
Ing. Martin Nápravník Jaroslav Soumar 

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce 
Ing. Dana Wangler        Ing. Radek Koiš 

osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická 

zařízení staveb 
Ing. Petr Poupa  

osoba zodpovědného projektanta v oboru technika 

prostředí staveb, specializace elektronická zařízení 
Ing. Karel Košař Ing. Vladimír Puš 

osoba zodpovědného projektanta v oboru vodní 

hospodářství a krajinné inženýrství 

Ing. Kateřina Hladká, 

Ph.D. 
 

osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika RNDr. Petr Vitásek Mgr. Jakub Hruška 

osoba provádějící projekční práce v oboru 

elektrotechnika 
Ing. Karel Košař Ing. Vladimír Puš 

osoba provádějící zeměměřičské činnosti Ing. Roman Čítek Ing. Martin Čižinský 

osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí 
Ing. Kateřina Hladká, 

Ph.D. 
Ing. Jitka Tobolová 

osoba připravující rozptylové studie Ing. Pavel Šinágl  

osoba provádějící projekční práce v oboru inženýrská 

geologie 
RNDr. Petr Vitásek RNDr. Jakub Hruška 

osoba koordinátora inženýrských činností Ing. Kateřina Smidová  

osoba zajišťující inženýrskou činnost Ing. Kateřina Smidová Bc. Kateřina Pejšová 

Osoba poskytující právní poradenství 
Mgr. Markéta 

Svobodová 
 

 

Zpracovatelé: 

 Stavební objekty 

 pozemní komunikace: Ing. Roman Petřík 

  č. autorizace 0601882, obor Dopravní stavby 

  Ing. Pavel Michl 

  č. autorizace 0602748, obor Dopravní stavby 

  Ing. Petr Pacák 

  č. autorizace 0012072, obor Dopravní stavby 
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  Ing. Pavla Axmanová 

 mostní objekty a zdi: Ing. Jan Dubánek 

  č. autorizace 0602100, obor Mosty a inženýrské konstrukce 

  Ing. Radek Koiš 

  č. autorizace 0601450, obor Mosty a inženýrské konstrukce 

  Ing. Pavel Ryjáček Ph.D 

  č. autorizace 0009851, obor Mosty a inženýrské konstrukce 

  Ing. Miroslav Kroupar 

  č. autorizace 0011824, obor Mosty a inženýrské konstrukce 

 vodohospodářské objekty: Ing. Martin Kašpar, 

  č. autorizace 0008485, obor Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

  Ing. Jakub Jirák 

č. autorizace 0010690, obor Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

 elektrorozvodné objekty: Ing. Miloš Pluhař 

  č. autorizace 0701314, obor technologická zařízení staveb 

 sdělovací objekty: Ing. Stanislav Marhold 

  č. autorizace 0701126, obor technologická zařízení staveb  

  Ing. Pavel Šulc 

  č. autorizace 0003455, obor technologická zařízení staveb 

 trubní vedení: Ing. Petr Svoboda 

  č. autorizace 0600721, obor technika prostředí staveb, 
zdravotní technika 

 objekty podzemních staveb Ing. Michal Gramblička 

  č. autorizace 0001556, obor Geotechnika 

  Ing. Jan Ježek 

  č. autorizace 0012298, obor Geotechnika 

 objekty úpravy území: Ing. Vojtěch Kos, Ing. Jitka Tobolová 

 organizace výstavby: Ing. Oldřich Nýdrle, David Nýdrle 

 

Související dokumentace 

 podrobný geotechnický průzkum: RNDr. Petr Vitásek 

  č. autorizace 0004865, obor Geotechnika 

Mgr. Ilona Levová 

 dendrologický průzkum: Ing. Vojtěch Kos 

 biologický průzkum: Ing. Tomáš Adam, Ing. Vojtěch Kos 

 záborový elaborát: Ing. Martin Čižinský 

 hluková studie Ing. Jana Šafratová 
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 exhalační studie Ing. Blanka Novotná 

 bilance zemin a ornice: Ing. Roman Petřík, Ing. Pavel Pacák 

studie vegetačních úprav: Ing Vojtěch Kos  

migrační studie:  Ing. Tomáš Adam, Ing. Vojtěch Kos 

vliv stavby krajinný ráz:  doc. Ing. arch. Ivan Vorel CSc. 

dokumentace pro vynětí ze ZPF Ing. Jitka Tobolová 

 dokumentace pro vynětí z LPF Ing. František Moravec, Ing. Jitka Tobolová 

 vliv stavby na životní prostředí: Ing. Kateřina Hladká Ph.D.,  

  č. autorizace 0009344, obor Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

 projekt odpadového hospodářství: Ing. Miloš Štolba 

 geodetické zaměření: Ing. Martin Čižinský 

 celkové vodohospodářské řešení: Ing. Martin Kašpar, Ing. Jakub Jirák 

 průzkum stávajících inženýrských sítí: Ing. Zbyněk Ferenc 

 Požárně bezpečnostní řešení Petr Fryk (PK), Ing. Bepčák Ph.D.(Tunel), Ing. Peterek 
(tunel) 

 odhad stavebních nákladů: zpracovatelé stavebních objektů 

 

Podzhotovitelé: Životní prostředí 

doc. Ing. arch. Ivan Vorel CSc. 
 

Ing. František Moravec 
Lipová 1497/E 
250 01 Brandýs n/L. 
IČ: 45124957 
DIČ: CZ530719270 

 Elektro a sdělovací objekty 

 PEN - projekty energetiky, s.r.o.  
Arnošta z Pardubic 2082 
530 02 Pardubice 
IČ: 26011701 
DIČ: CZ 26011701 

 Ing. Stanislav Marhold - CTI Projekt.  
V. Nezvala 1329 
565 01 Choceň 
IČ: 44462948 
DIČ: CZ 6608020991 

 Telprojekt s.r.o.  
Bellušova 1857 
150 00 Praha 5 
IČ: 63674084  
DIČ: CZ 63674084 

 Trubní vedení 

 Ing. Petr Svoboda 
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Třtice 12, 547 01 Náchod 
IČO: 42209749 
DIČ: není plátce DPH 

Projekt organizace výstavby 

 Sdružení Ing. Oldřich Nýdrle a David Nýdrle 

Ohradní 1340/15 
140 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 16128681 
DIĆ: CZ 500118075 

Analýza rizik pro SO 601 Tunel Kamenný vrch 

ConSalt s.r.o 

Ing. Aleš Lebl 
Podveská 193 
285 07 Rataje nad Sázavou 
IČO: 28484690 
DIČ: není plátce DPH 

Požárně bezpečnostní řešení-pozemní komunikace 

Petr Fryk 
OZO Z -  112 / 2006 
Cechovní 203 
250 73 Jenštejn 

Požárně bezpečnostní řešení-tunel 

K.B.K. fire 

Ing. Petr Bebčák, PhD. 
Heydukova 1093/26 
702 00 Ostrava-Přívoz 

PŘEDMĚT AKTUALIZACE A REVIZE DOKUMENTACE 
AKTUALIZACE 11/2018 

V reakci na koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy Městský úřad Dvůr Králové 
nad Labem, odbor životního prostředí Č.j.: MUDK-OŽP/90426-2017/kl 27911-2017 doplněn SO 227 
Ekodukt v km 121,060. V reakci na stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, 
Odbor služby dopravní policie Č.j. KRPH-114838-2/ČJ-2017-0500DP doplněny přídatné pruhy na silnici 
I/37 v prostoru D11 MÚK Choustníkovo Hradiště (km D11 117,9) v rámci „SO 102 Přeložka silnice I/37 u 
MÚK Choustníkovo Hradiště“ a v rámci „SO 124 Přeložka silnice III/30015 (km 132,22)“ u stykové 
křižovatky se silnicí III/30015. 

U „SO 125 Přeložka III/30016 (km 132,15)“ modifikována trasa ve styku s hromadným hrobem, 
upraven tvar příkopu. 

V rámci „SO 187 Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek MÚK Kocbeře-KÚ)“ 
doplněna obnova lesní cesty u Jaroměřského portálu tunelu Kamenný vrch. Požadavek vyjádření Města 
Trutnov – Městský úřad č.j.:2018/939/M/PEI.  

V reakci na vyjádření Městského úřadu Jaroměř, odbor životního prostředí č.j. 
PDMUJA31071/2017 doplněn „SO 377   Retenční nádrž v km 114,680 včetně odtoku“. 

Aktualizovaná dokumentace k předmětnému záměru ve svém obsahu mimo jiné zohlednila nové 
skutečnosti, zejména vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která 
nabyla účinnosti dne 03.10.2018 a rovněž vyhodnotila podmínky stanovené krajským úřadem ve výše 
citovaném závazném stanovisku č.j. KUKHK – 16330/UP/2018/Sm ze dne 18.09.2018. V aktualizované 
dokumentaci k záměru bylo mimo jiné reagováno na podmínku stanovenou v závazném stanovisku ze 
dne 18.09.2018 pod číslem 14. v následujícím znění „Při umisťování záměru nebude dotčen pozemek p. 
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č. 3490 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, na kterém je platným územním plánem Dvůr 
Králové nad Labem, včetně jeho změny, výslovně vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.“ a od navrhovaného řešení provizorní 
komunikace na citovaném pozemku v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem bylo upuštěno. SO 
453 sloučen s SO 454. Původní SO 454 vložen do SO 453. Došlo k úpravě názvu SO SO 455 454 
Přeložka podzemního vedení CETIN a.s. (v km 132,133122-132,160175). Číslo SO 456 nahrazeno 
číslem 455. 

SO 453   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,540-131,66086 

SO 454   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,664-131,682 

SO 455454   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,133122-132,160175 

SO 456455   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,251-132,398 

 

 

AKTUALIZACE 02/2020  

Aktualizace 02/2020 je provedena v reakci výzvy č. II od stavebního úřadu ze dne 26.2.2020. Je 
vypuštěn SO 438 Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 114,2. S ním je svázán SO 443 Úprava 
veřejného osvětlení v k 114,2. SO 443 je rovněž vypuštěn, neboť lampy V.O. jsou na sloupech 
stávajícího vrchní vedení, které zůstane nedotčeno. K tomuto rozhodnutí došlo po podrobnějším 
zkoumání záměru, kabelizace vrchního vedení pro výstavbu mostu není nutná. Předmětem územního 
projednání nebude SO 418 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 128,6. Úprava již není nutná, 
protože řešená odbočka vedení 35 kV VN 2482 byla již realizována v rámci stavby IE-12-2006735 
(obnova linky 35 kV) upravena pro křížení s plánovanou dálnicí D11 (viz. vyjádření spol. ČEZ značka 
8120062998).  U SO 860 je v STZ doplněna menší velikost ok oplocení. Pletivo původně uvedené v 
souhrnné technické zprávě (rozteč vodorovných drátů 100 mm, do výše 60 cm) není dostatečnou 
bariérou pro drobné živočichy a zvěř. Orgán státní správy myslivosti požaduje v závazném stanovisku 
PDMUJA12284/2020, aby bylo použito vhodnější pletivo, které bude v souladu s migrační studií (kap. 
3.2.2. – Doplňující požadavky na migrační objekty a doprovodná opatření). Zařízení staveniště je řešeno 
v podrobnosti ploch (popis v souhrnné technické zprávě) a graficky vyjádřeno v katastrálních situačních 
výkresech. Konkrétní stavby zařízení staveniště budou řešeny v dalších stupních dle požadavku 
konkrétního zhotovitele. Ve vztahu k SO  901 a 902 - přístup příjezd je řešen ze stávajících komunikací. 
Aktualizace dále spočívá ve sjednocení jednotlivých částí dokumentace a přeřazení SO 320, 322, 323 
z režimu bez územního projednání do režimu územního řízení.  

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 ZÍSKANÉ PODKLADY 

1) Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: PŘÍPRAVNÉ A PROJEKČNÍ SLUŽBY„R11 1108 
Jaroměř – Trutnov, DÚR/IČ, ŘSD ČR, Správa Hradec Králové, 01/2015, 

2) Technická studie R11 – stavba 1108 – 1109, PRAGOPROJEKT, a.s., 2/2013, 

3) Projektová dokumentace pro vydání stavební povolení stavby „D11 stavba 1107 Smiřice - Jaroměř“ 
PRAGOPROJEKT, a.s.,2008 

4) D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DÚR/IČ, VALBEK, dílčí části, aktuálně se zpracovává 

5) Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. „R11 
stavba 1108 Jaroměř – Trutnov“, SUDOP PRAHA a.s., 11/2009 

6) Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (stanovisko EIA), č.j. . 91678/ENV/11, vydalo 
Ministerstvo životního prostředí v Praze dne 17. 2. 2012, 

7) Závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP, 
č.j. 18786/ENV/16, vydalo MŽP v Praze dne 20. června 2016 



D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ A Průvodní zpráva 

 

 

 
13 

8) Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením Vlády České republiky 
č. 276 ze dne 15.4.2015 

9) ZÚR Královéhradeckého kraje, vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. 
22/1564/201 ze dne 8.9.2011, s datem nabytí účinnosti dne 16.11.2011, ve znění Aktualizace č. 1 
ZÚR Královéhradeckého kraje, schválené dne 10. 9. 2018 usnesením č. ZK/15/1116/2018. 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018, ve znění Aktualizace 
č. 2 Zásad územního rozvoje KHK s účinnosti 12. 7. 2019. 

10) Územní plány obcí v trase (viz. odst. 3.5.3) 

11) Modelové posouzení silnice D11/R11 pro účely HDM AF-CITYPLAN s.r.o.,3/2014 vč. aktualizace 
12/2016 

12) Celostátní sčítání dopravy 2010 + růstové koeficienty dopravy, ŘSD ČR, 03/2013, 

13) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, ČHMÚ, 04/2013, 

14) R11 1108 Jaroměř – Trutnov, předběžný geotechnický průzkum, AZ Consult, spol. s r.o. 11/2015 

15) Audit bezpečnosti pozemních komunikací, auditoři Ing. Petr Doležel a Ing. Petr Smítal, 06/2013 

16) Použité geodetické a mapové podklady 

• Zaměření stávajícího stavu, SUDOP PRAHA a.s., 12/2015 

• Mapy stávajícího stavu M 1:50000, M1:10000, Archív projektanta 

• Základní mapy z prodejny Katastrálního úřadu 

• Katastrální mapy 

17) polohopisné a schematické podklady stávajících sítí společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

18) Studie řešení dopravní průchodnosti v oblasti města Dvůr Králové nad Labem v návaznosti na 
rychlostní silnici R11, Transconsult s.r.o., 07/2012 

19) Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí 
Kocbeře Choustníkovo Hradiště, Ing. arch. V. Poláčková URBANISTICKÝ ATELIER UP-24, 12/2009 

20) Posouzení variantního řešení mostů a posouzení velkých mostních objektů včetně posouzení 
nákladů životního cyklu, FS ČVUT, 07/2016 

21) D11 1108 Jaroměř-Trutnov, Audit bezpečnosti pozemních komunikací, fáze 2: DÚR FS ČVUT, KSS 
06/2016 

22) R11, stavba 1108 Jaroměř-Trutnov, Audit bezpečnosti pozemních komunikací (fáze 1: záměr 
projektu, TST), AF CITYPLAN s.r.o. 09/2014 

23) D11 Osice-státní hranice ČR/PL, studie rozmístění odpočívek, vyhledávací studie, VALBEK s.r.o. 
06/2016 

24) Studie rádiového pokrytí pro dálnici D11 v úseku MÚK Smiřice a státní hranicí ČR/PL pro potřeby 
SSÚD Střítež, Zpracovatel: RCD Radiokomunikace spol. s r.o., 11/2016 

25) Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru 
řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice 
R11" při průchodu územím obce Kocbeře", Dopravně inženýrská kancelář, 09/2016 

2.2 PROVEDENÉ PRŮZKUMY A STUDIE 

26) Zaměření stávajícího stavu, SUDOP PRAHA a.s., 12/2015, 

27) Zjištění stávajících sítí technické infrastruktury, SUDOP PRAHA a.s., 12/2015, 

28) Podrobný hydrogeologický průzkum, SUDOP PRAHA, a.s., 04/2016, 

29) Dendrologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 05/2016, 
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30) Akustická studie, SUDOP PRAHA a.s., 04/2016, 

31) Exhalační studie, SUDOP PRAHA a.s., 04/2016, 

32) Biologický průzkum + migrační studie, SUDOP PRAHA, a.s., 07/2016, 

33) Studie detailních rizik pro zdroj vody pro město Dvůr Králové nad Labem a obec Kocbeře, SUDOP 
PRAHA, a.s.,  10/2016  

34) Posouzení vlivu navrhované pozemní komunikace na krajinný ráz dle §12 zák. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, ATELIER V, doc. ing. arch. Ivan Vorel, CSc., 10/2016  

35) Geotechnická doporučení k mostnímu SO 203 Most přes potok Drahyně, STATIKA OLOMOUC 
s.r.o., 09/2016 - uloženo v archivu projektanta 

3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Stavba se nachází v převážně nezastavěném území podél silnice I/37 v úseku Jaroměř - Trutnov. 
Na začátku úseku v km 113,370 navazuje stavba na připravovanou dálniční stavbu 1107 Smiřice – 
Jaroměř. Konec úseku je v km 133,000. Na konci úseku navazuje plánovaná stavba 1109 Trutnov – 
hranice s Polskem. V dokumentaci EIA a předchozích studiích byly posuzována variantní řešení trasy 
1108. V DÚR je sledována varianta A-západní., která vyšla v posouzení EIA jako významně vhodnější i 
s ohledem na zásah do LPF. 

3.1.1 Správní členění dotčeného území 

Kraj Obec s rozšířenou 
působností 

Pověřená obec Obec Katastrální území 

Královéhradecký Jaroměř Jaroměř Hořenice Hořenice 

Královéhradecký Jaroměř Jaroměř Heřmanice Brod nad Labem 

Královéhradecký Jaroměř Jaroměř Heřmanice Slotov 

Královéhradecký Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Vlčkovice v 
Podkrkonoší 

Dolní Vlčkovice 

Královéhradecký Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Stanovice Stanovice u Kuksu 

Královéhradecký Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Choustníkovo 
Hradiště 

Choustníkovo 
Hradiště 

Královéhradecký Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Zboží u Dvora 
Králové 

Královéhradecký Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Královéhradecký Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Vítězná Záboří u Dvora 
Králové 

Královéhradecký Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Kocbeře Kocbeře 

Královéhradecký Trutnov Trutnov Hajnice Horní Žďár 

Královéhradecký Trutnov Trutnov Hajnice Brusnice 

Královéhradecký Trutnov Trutnov Hajnice Kyje u Hajnice 

Královéhradecký Trutnov Trutnov Trutnov Střítež u Trutnova 

Královéhradecký Trutnov Trutnov Trutnov Studenec u Trutnova 
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Královéhradecký Trutnov Trutnov Trutnov Starý Rokytník 

3.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Zájmové území leží v severní části Královéhradeckého kraje. Dosavadní území je využíváno pro 
lesní a zemědělské hospodářství. V okolí navrhované trasy jsou sídelní útvary. 

Stavba se nachází v koridoru a ploše dopravní infrastruktury rychlostní silnice dle ZÚR 
Královéhradeckého kraje. 

 

Stavba se nachází převážně v nezastavěném území ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 
S výjimkou v k.ú. Brod nad Labem, kde je vedena vysoká mostní estakáda nad výrobním areálem 
v zastavěném území. Hranice zastavěného území je vyznačena v územním plánu Heřmanice. Do 
zastavěného území zasahuje elektropřípojka v k. ú. Kocbeře. Do zastavěného území dále zasahuje 
navrhovaný vodovod a elektropřípojka v k.ú. Střítěž pro odpočívku Brusnice. SO 145 Příjezd 
k Trutnovskému portálu navazuje na komunikaci v zastavěném území v k. ú. Horní Žďár, která je 
navržena k obnově. 

Zastavené území je vyznačeno v územních plánech obcí. Správní území obce Kocbeře nemá 
územní plán obce. Hranice intravilán/extravilán vymezená k 01.09.1966 a vyznačená v mapách evidence 
nemovitostí vznikla pro potřeby naší dokumentace vektorizací WMS katastrální sáhové mapy je uvedena. 

Správní území obce Hajnice nemá územní plán obce. Pro obec Hajnice K.ú. Horní Žďár, k.ú. 
Brusnice bylo vymezeno MěÚ Trutnov zastavěné území správním rozhodnutím schváleným ZO dne 
27.10.2008 

3.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

3.3.1 Památková ochrana 

Stavba se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů (mimo památkovou rezervaci, mimo památkovou zónu, mimo zvláště 
chráněná území). 

Trasa navrhované pozemní komunikace zasahuje do ochranného pásma památkové rezervace 
Kuks, což je obec s přilehlým komplexem hospitálu a souborem plastik. 

V lokalitě plánované stavby se nenacházejí žádné archeologické památky evidované ve Státním 
archeologickém seznamu. 

Území, na kterém se stavba uskuteční, je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy 
ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č.242/92Sb. 
Při zásazích do terénu může v tomto teritoriu dojít k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a 
potom bude nezbytné provést záchranný archeologický průzkum.  

Z tohoto důvodu bude požadováno, aby investor v předstihu před zahájením stavebních prací 
uzavřel smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s oprávněnou institucí. 
Zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude nedílnou součástí podkladů 
pro kolaudační řízení stavby 

3.3.2 Zvláště chráněné území 

V řešeném území se nenachází žádná zvláště chráněná území. 

3.3.3 Záplavové území 

Stavba zasahuje do záplavového území Labe stanoveného dle zákona č. 254/2001 Sb. 
Záplavové území stanovil Krajský úřad Královéhradeckého kraje pro úsek ř. km 988,86 – 1058,257 pro 
průtoky s dobou opakování Q5, Q20, Q100 včetně aktivní zóny  roce 2014 rozhodnutím č.j. 
5710/ZP/2014-24. 
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- V záplavovém území Labe je umístěn SO 201 Most přes údolí Labe v km 114,266 698 

Zájmovým územím protéká vodní tok Drahyně, Kocbeřský potok Hajnický potok, Běluňka. Průtok 
výše jmenovaných toků je regulovaný. V zájmovém území stavby nemají vyhlášené zátopové pásmo.  

3.3.4 Chráněné ložiskové území 

V k.ú. Choustníkovo Hradiště v lokalitě na Na farském je dotčeno ložisko Cihlářské suroviny. 

3.4 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 

Odvodnění během stavby 

Likvidace odpadních vod ze staveniště je součástí přípravy dodavatele stavby.  

Odtok do stávajících odvodňovacích zařízení je možný pouze za podmínky neznečistění a 
nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků. 

Výstavba a připojení staveništních sociálních zařízení jsou součástí přípravy dodavatele. 
Na stávající kanalizační síť je možno se připojit ve stávajících kanalizačních šachtách. 

Odvodnění po stavbě 

Systém odvodnění komunikací během provozu řeší objekty řady 300. Jsou navrženy prvky 
odvodnění dle řešení komunikace. Pro eliminaci zvýšených průtoků v místech vyústění jednotlivých 
kanalizačních stok do vodotečí jsou navrženy sedimentační nádrže a retenční nádrže. 

V rámci přeložky silnice D11 nedojde k výrazné změně charakteru odtoku vod z přilehlých 
povodí. Ke změně povrchového odtoku dojde v úseku cca km 120,60 – km 124,30, kdy navrhovaná 
komunikace D11 svým vedením převede veškerý stávající povrchový odtok pravým nadzářezovým a 
patním příkopem do HOZ – pravostranného přítoku Kocbeřského potoka v km 119,420. Odtok z 
nadzářezového povodí pravé strany v km 122,920 (MÚK Kocbeře) až 124,300 bude částečně zachycen v 
protierozním opatření SO 390, ostatní odtok z nadzářezového povodí pravé strany bude zachycen a 
redukován v retenční nádrži SO 368. 

3.5 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Při umísťování stavby bylo postupováno v souladu s §90 zákona 183/2006 Sb. Stavba je 
umisťována v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, tedy ZUR, který vymezuje koridor R11.  
Z hlediska souladu záměru s dotčenými územními plány bylo zjištěno, že předmětný záměr je navržen v 
katastrálních územích Hořenice, Brod nad Labem, Slotov, Stanovice u Kuksu, Dolní Vlčkovice, 
Choustníkovo Hradiště, Zboží u Dvora Králové, Dvůr Králové nad Labem, Kocbeře, Záboří u Dvora 
Králové, Horní Žďár, Brusnice, Kyje u Hajnice, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova a Starý Rokytník. 
Pro správní území obce Hajnice, jehož součástí jsou katastrální území Brusnice, Hajnice, Kyje u Hajnice 
a Horní Žďár a pro správní území obce Kocbeře, které je tvořeno katastrálním územím Kocbeře, není 
zpracován území plán. Pro ostatní citovaná katastrální území jsou zpracovány územní plány obce 
(schválené před 01.01.2007)1 nebo územní plány (vydané po 01.01.2007). Stavba byla navrhována v 
souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 Stavebního zákona, zejména s ohledem na charakter 
území. Dále byly sledovány požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. 
Při tvorbě dokumentace se vycházelo ze závazných stanovisek orgánu územního plánování Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. (č.j. KUKHK-
/UP//UP/16330/UP/2018/Sm, KUKHK-7475/UP/2019/Sm. Stanovisko KUKHK-7475/UP/2019/Sm 
nahrazuje závazné stanovisko orgánu územního plánování vydané k předmětnému záměru krajským 
úřadem dne 18.09.2018, č.j. KUKHK – 16330/UP/2018/Sm. Dokumentace byla aktualizována. Datum 
aktualizace 11/2018. Aktualizovaná dokumentace k předmětnému záměru ve svém obsahu mimo jiné 
zohlednila nové skutečnosti, zejména vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje, která nabyla účinnosti dne 03.10.2018 a rovněž vyhodnotila podmínky 

 

1 Datum 01.01.2007 je dnem, od kterého platí nový stavební zákon 
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stanovené krajským úřadem ve výše citovaném závazném stanovisku ze dne 18.09.2018. V 
aktualizované dokumentaci k záměru bylo mimo jiné reagováno na podmínku stanovenou v závazném 
stanovisku ze dne 18.09.2018 pod číslem 14. v následujícím znění „Při umisťování záměru nebude 
dotčen pozemek p. č. 3490 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, na kterém je platným 
územním plánem Dvůr Králové nad Labem, včetně jeho změny, výslovně vyloučeno umisťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.“ a od navrhovaného řešení 
provizorní komunikace na citovaném pozemku v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem bylo 
upuštěno. 18.10.2019 je pod Č.j. KUKKHK-32877/UP/2019/SM vydáno Sdělení k žádosti o doplnění již 
vydaného závazného stanoviska orgánu územního plánování č. j. KUKHK/7475/UP/2019/Sm ze dne 
10.04.2019. Toto sdělení uvádí aktuální stav z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací. Závazné stanovisko popisuje závěry hodnocení souladu umístění záměru 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. Orgán 
územního plánování stanovil podmínky, po jejichž splnění je záměr přípustný. 

Trasa je navržena převážně v nezastavěném území z důvodu snižování zátěže na obydlí, s 
přihlédnutím k ochraně přírody a krajiny.  

3.5.1 Politika územního rozvoje ČR 

Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády ČR č. 
276/2015 ze dne 15. 4. 2015(dále jen „politika územního rozvoje“). Politika územního rozvoje vymezuje 
mimo jiné rozvojové oblasti a rozvojové osy mezinárodního a republikového významu. Území dotčené 
předmětným záměrem náleží do „OB4 Rozvojové oblasti Hradec Králové/Pardubice“ a do „OS4 
Rozvojové osy Praha – Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11) – Trutnov – hranice ČR/Polsko(-
Wroclaw)“. Předmětný záměr je rozvojově podporující faktor.  

V části 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury/silniční doprava/ koridory dálnic v čl. (96) D11 
je stavba zmíněna jako dále navazující rozvojový záměr rychlostní silnice R11. V části koridory 
kapacitních silnic je záměr vymezen v čl. (100) „R11 Rychlostní silnice Jaroměř-Trutnov-hranice ČR (-
Walbrych) (E67)“. Důvod vymezení pokračování koridoru dálnice je vazba na polskou silniční síť. Součást 
TEN-T. Záměr je v souladu s politikou územního rozvoje ČR. 

Usnesením vlády České republiky ze dne 02.09.2019 č. 629 byla schválena Aktualizace č. 2 
Politiky územního rozvoje České republiky a Usnesením vlády České republiky ze dne 02.09.2019 č. 630 
byla schválena Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky, které se dnem 01.10.2019 
staly, v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 stavebního zákona, závazné pro pořizování a vydávání 
zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Území 
Královéhradeckého kraje nebylo obsahem řešení, které bylo předmětem Aktualizace č. 2 a č. 3 Politiky 
územního rozvoje České republiky, dotčeno. 

3.5.2 Údaje o souladu se Zásadami územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje (dále jen KHk) nabývají účinnosti 
16.11.2011. ZÚR byly schváleny usnesením č.  ZK/22/1564/2011 vydaným 8.9.2011 na 22. zasedání 
zastupitelstva KHk.  

Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014). Tato zpráva byla schválena dne 23. 6. 2014 
usnesením č. ZK/15/916/2014 a obsahovala jak obecné, tak i konkrétní požadavky na změnu platných 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Aktualizaci č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje 
schválilo dne 10. 9. 2018 usnesením č. ZK/15/1116/2018. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK 
nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018(dále jen ZÚR). 

Dne 12.7.2019 nabyla účinnost Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje. Žádné z výše citovaných katastrálních území, která jsou dotčena předmětným záměrem, nebylo 
obsahem řešení, které bylo předmětem Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého 
kraje. Předmětem Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje bylo vymezení 
koridorů dopravních infrastruktury – pro silnici I/35 v úseku Úlibice-hr. Královéhradeckého kraje s krajem 
Libereckým a pro modernizaci, zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti žel. trati č. 020 Velký Osek- 
Hradec Králové-Choceň. Koridory jsou vymezeny mimo zájmové území předmětné stavby D11 1108.  
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„Aktualizace č.1 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ vymezuje koridor 
předmětného záměru včetně souvisejících staveb. ZÚR ve své textové části obsahují ve správních 
územích obcí Dvůr Králové na Labem, Hajnice, Heřmanice, Hořenice, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, 
Trutnov, Vítězná a Vlčkovice v Podkrkonoší návrh koridoru „D11 – úsek-Trutnov hranice ČR(Walbrych)“ 
vč. souvisejících staveb, jako veřejně prospěšnou stavbu s označením „DS1p“. Návrh veřejně prospěšné 
stavby „DS1p“ je vymezen v grafické části ZÚR, ve výkresech označených jako“1.2.b.1-výkres ploch a 
koridorů nadmístního významu“ a 1.2.d. - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
nadmístního významu.   

Pozn.: Dle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), s účinností od 31.12.2015, se ruší pojem 
„rychlostní silnice“ a dochází k roztřídění dálnic na dálnice I. a II. třídy. Článek II. bod 2 této novely 
stanovuje, že silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, se ode dne nabytí účinnosti této novely považují za dálnice 
II. třídy. Dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 24.10.2016 č.j. MMR-42873/2016-81 bylo dne 
21.10.2016 odsouhlaseno společné stanovisko Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a 
Ministerstva životního prostředí k novele zákona o pozemních komunikacích (dále jen „stanovisko“), které 
mj. stanovuje, že v souvislosti s přijetím novely dochází k prosté změně názvosloví „rychlostní 
silnice/dálnice“. Při této změně nedochází k žádným dalším změnám např. technických parametrů 
komunikací či ke změnám jejich vlivu na životní prostředí. Stanovisko dále mj. ukládá povinnost řešit 
dané přejmenování v územně plánovacích dokumentacích krajů v rámci pořizovaných aktualizacích. Tato 
povinnost je rovněž naplněna v Aktualizaci č.1 ZÚR.  

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezují pro koridor dopravní infrastruktury 
pro dálnici a rychlostní silnici 600 m. 

Umístění stavby „D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DÚR, IČ“ včetně rozmístění mimoúrovňových 
křižovatek je v souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje. Navržený záměr leží ve vymezeném koridoru. 

3.5.3 Údaje o souladu s územními plány 

Územní plány obcí, které vznikly po nabytí účinnosti ZÚR Královéhradeckého kraje zpřesňují 
koridor trasy navrhované komunikace vymezený ZÚR. V trase jsou obce, v jejichž územním plánu není 
koridor vymezen vůbec. Jejich územní plány vznikly v době, kdy ještě nebyl předmětný záměr v řešeném 
území sledován. V trase jsou i obce, které nemají pro své správní území zpracované územní plány. 
Jedná se o obce Hajnice a Kocbeře. Náhledem do územních plánů konstatujeme, že žádná obec 
nevykazuje, že na jejím správním území nemůže být předmětný záměr umístěn. K ověření souladu 
záměru s dotčenými územními plány bylo využito soutisku mapových podkladů, který byl proveden za 
pomocí digitálních technologií. Byl proveden soutisk situace navrhované stavby a grafické části územních 
plánů spolu s katastrální mapou (WMS služba ČUZK). V případech správních území dotčených 
záměrem, která nemají zpracovaný územní plán, (tj. Kocbeře, Hajnice) bylo rovněž využito soutisku 
mapových podkladů za pomocí digitálních technologií. V tomto případě se jedná o soutisk situace a 
grafické části zásad územního rozvoje. Při posuzování záměru v území, pro které není zpracován územní 
plán obce, byly jako podklad využity rovněž územní studie, zpracované pro dotčené území. 

Územní plány obcí v trase:  

Ve správním území obce Hořenice platí právní stav po změně č. 1 Územního plánu Hořenice. 
Územní plán Hořenice 07/2008 vydalo zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy 28.5.2008 
s účinnosti od 18.7.2008, změnu č. 1 ÚP Hořenice vydalo zastupitelstvo obce Hořenice dne 30.9.2015 
s účinností dne 18.10.2015. V rámci Změny č. 1 Územního plánu Hořenice byla vymezena veřejně 
prospěšná stavba dopravní infrastruktury s označením „VD 02 - stavba rychlostní silnice R11 včetně 
souvisejících staveb", pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Citovaná veřejně 
prospěšná stavba „VD 02" je vymezena v textové části územního plánu Hořenice jako zastavitelná plocha 
„Z1/4" (plocha pro dálnici D11 a rychlostní silnici R11), v grafické části je tato veřejně prospěšná stavba 
vymezena jako plocha změn „DS - dopravní infrastruktura - silniční". 

Z výše uvedeného posouzení dokumentací je zřejmé, že všechny pozemky v katastrálním území 
Hořenice, jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu Hořenice, výkresu 
označeného jako „Hlavní výkres", v celém svém rozsahu, popřípadě jen z části, nacházejí v ploše změn 
(zastavitelné ploše „Z1/4") „DS - dopravní infrastruktura - silniční", pro kterou je dle kapitoly F. textové 
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části územního plánu Hořenice označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ploch..." stanoveno, že „zahrnuje pozemky staveb 
a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství", jako 
přípustné využití je stanoveno následující: „silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky; 
odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů; zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně; 
technická infrastruktura". 

Části pozemků dotčených záměrem v katastrálním území Hořenice, které jsou dle soutisku 
mapových podkladů mimo zastavitelnou plochu „DS - dopravní infrastruktura - silniční", vymezenou v 
rozsahu výše citované veřejně prospěšné stavby „VD 02", se dle územního plánu Hořenice, opatřeného 
záznamem o účinnosti, jeho grafické části, výkresu označeného jako „Hlavní výkres" nacházejí v 
nezastavěném území, ve stabilizované ploše „NZ - plochy zemědělské". Jak vyplývá z této dokumentace, 
na těchto pozemcích budou umístěny související stavby, např. objekty pozemních komunikací (přístupy 
na pozemky), elektrorozvodné objekty. Pro plochy s rozdílným způsobem využití „NZ - plochy 
zemědělské" jsou pak dle výše citované kapitoly F. textové části územního plánu Hořenice jako přípustné 
mimo jiné stanoveny „stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající § 9 odst. 2 zák. č. 334/1992 
Sb., o ochraně ZPF" a jako podmíněně přípustná „veřejná dopravní a technická infrastruktura". 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru je na dotčených pozemcích v 
katastrálním území Hořenice z hlediska souladu s územním plánem Hořenice za splnění stanovených 
podmínek přípustné. 

Územní plán obce Heřmanice, platný pro posouzení v k.ú. Brod nad Labem a Slotov, byl 
vydán opatřením obecné povahy vyhláškou č.1/01 dne 25.6.2001 s účinností od 10.7. 2001. Při 
zpracování územního plánu obce Heřmanice bylo vycházeno z tehdy rozpracovaného konceptu 
Územního plánu velkého územního celku Trutnovsko – náchodsko. Zásady územního rozvoje převzaly 
bez věcné změny do svého obsahu polohu koridoru rychlostní silnice R11 Jaroměř - Královec vymezenou 
v Územním plánu velkého územního celku Trutnovsko – náchodsko. Z územního plánu Heřmanice 
vyplývá, že obsahem jeho řešení je mimo jiné grafické vyjádření polohy dopravní linie rychlostní silnice 
R11 ve výkresu označeném jako „Funkční využití území". Ve výkresu veřejně prospěšných staveb, který 
byl a je podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. povinnou součástí územního plánu, je zakreslen koridor 
rychlostní silnice R11 jako veřejně prospěšná stavba. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při posouzení otázky souladu záměru s územně plánovací 
dokumentací a cíli a úkoly územního plánování je v daném případě možno konstatovat, že předmětný 
záměr je v souladu se zásadami územního rozvoje, které obsahují vymezení návrhu koridoru „rychlostní 
silnice R11 - úsek Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)", včetně souvisejících staveb, jako veřejně 
prospěšnou stavbu s označením „DS1p" a rozpor nebyl shledán ani v případě platného územního plánu 
obce Heřmanice. 

Z hlediska posouzení s územním plánem obce Heřmanice lze pak konstatovat, že pozemky v 
katastrálním území Brod nad Labem a v katastrálním území Slotov, na nichž má být předmětný záměr dle 
předložené dokumentace k záměru D11 1108 umístěn, jsou řešeny platným územním plánem obce 
Heřmanice, kterým je vymezena veřejně prospěšná stavba „rychlostní silnice R11 včetně všech 
doprovodných staveb, přeložek inženýrských sítí a objektů". Citovaná veřejně prospěšná stavba je v 
grafické části územního plánu obce Heřmanice vymezena pouze osou. 

Jak je zřejmé z posouzení dokumentací, část pozemků v katastrálním území Brod nad Labem, 
jichž se předmětný záměr dotýká, je dle grafické části územního plánu obce Heřmanice, výkresu 
označeného jako „Funkční využití území", dotčena vymezenou osou veřejně prospěšné stavby (návrhem 
silnice). Všechny pozemky v katastrálním území Brod nad Labem se nacházejí ve stabilizovaných 
plochách „orná půda", „louky, zahrady, sady, pastviny", „pozemky určené k plnění funkcí lesa" nebo 
„vodní toky a plochy", kromě pozemků p. č. 94, 353/3, 353/6, 353/9, které se nacházejí „v současně 
zastavěném území" ve stabilizované ploše „území výroby a skladování". 

Dle Článku 6 obecně závazné vyhlášky označené jako „Vyhláška č. 1/01 ze dne 20.6.2001 o 
závazných částech územního plánu Heřmanice", kterou byly vymezeny závazné části územního plánu 
obce Heřmanice, jsou výše citované funkční plochy, tzn. „orná půda", „louky, zahrady, sady, pastviny", 
„pozemky určené k plnění funkcí lesa" a „vodní toky a plochy" vymezeny jako součást „neurbanizovaného 
(nezastavitelného) území", na které dopadá následující regulace: „Na pozemcích ve vymezeném 
neurbanizovaném území mohou být výjimečně povolovány pouze stavby: silnic; místních a účelových 
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komunikací; meliorací; úpravy vodních toků; liniové stavby technického vybavení, které jsou určeny pro 
funkční využití těchto území". Z obsahu Článku 5 citované obecně závazné vyhlášky rovněž mimo jiné 
vyplývá následující: „Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s 
výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, 
pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků." Dle článku 6 
citované obecně závazné vyhlášky jsou pak pro „území drobné výroby a skladů" jako přípustné využití 
stanoveny „stavby drobné výroby, řemeslnické provozovny, služby; kancelářské objekty, čerpací stanice 
pohonných hmot, sklady", jako podmíněně přípustné pak „zemědělská výroba, byty správců a majitelů 
zařízení". Nepřípustné využití pro tuto plochu není územním plánem Heřmanice stanoveno. 

Nahlédnutím do územního plánu obce Heřmanice bylo dále zjištěno, že některé dotčené 
pozemky v katastrálním území Brod nad Labem přímo navazují na zastavěné území, stabilizovanou 
plochu „území smíšené obytné zástavby". V souvislosti s možným dotčením navazujícího území 
určeného územně plánovací dokumentací k zastavění byly mimo jiné krajským úřadem stanoveny 
podmínky, a to, že při umisťování záměru na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí 
být znemožněna zástavba sousedního pozemku ani omezeno funkční využití navazujících území. Při 
splnění těchto podmínek bude záměr přípustný. Zástavba nebude znemožněna v předmětném úseku je 
dálnice vedena na cca 45 m vysoké mostní estakádě.  

Z posouzení dokumentací je zřejmé, že všechny pozemky v katastrálním území Slotov, jichž se 
předmětný záměr dotýká, kromě pozemku p. č. 320/2, jsou dle grafické části územního plánu obce 
Heřmanice, výkresu označeného jako „Funkční využití území", dotčeny vymezenou osou veřejně 
prospěšné stavby (návrhem silnice). Všechny pozemky v katastrálním území Slotov se nacházejí v 
„nezastavitelném území", ve stabilizované ploše „orná půda", kromě výše uvedeného pozemku p. č. 
320/2, kterému není územním plánem obce Heřmanice přiřazeno žádné funkční využití. Citovaný 
pozemek je zobrazen pouze zákresem dle katastrální mapy. Územní plán obce Heřmanice tak svým 
obsahem nepředurčil pro pozemek p. č. 320/2 žádné funkční využití, když legenda, obsahující popisy 
funkčního využití jednotlivých ploch, nestanoví funkční využití této plochy. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze tak na pozemek p. č. 320/2 v katastrálním území 
Slotov, kterému není územním plánem obce Heřmanice přiřazeno žádné funkční využití, aplikovat 
ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona a umístění záměru je tedy na citovaném pozemku přípustné. 

Dle Článku 6 obecně závazné vyhlášky označené jako „Vyhláška č. 1/01 ze dne 20.6.2001 o 
závazných částech územního plánu Heřmanice", kterou byly vymezeny závazné části územního plánu 
obce Heřmanice, je výše citovaná funkční plocha, tzn. „orná půda", ve které se ostatní dotčené pozemky 
v katastrálním území Slotov nacházejí, vymezena jako součást „neurbanizovaného (nezastavitelného) 
území", pro které vyplývá následující: „Na pozemcích ve vymezeném neurbanizovaném území mohou být 
výjimečně povolovány pouze stavby: silnic; místních a účelových komunikací; meliorací; úpravy vodních 
toků; liniové stavby technického vybavení, které jsou určeny pro funkční využití těchto území". Z obsahu 
Článku 5 citované obecně závazné vyhlášky rovněž mimo jiné vyplývá následující: „Na nezastavitelných 
plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční 
využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického 
vybavení a úprav vodních toků." 

Z uvedeného je zřejmé, že umístění záměru na dotčených pozemcích v katastrálním území Brod 
nad Labem je v souladu s územním plánem obce Heřmanice. 

Všechny pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Slotov se nacházejí v ochranném 
pásmu památkové rezervace v obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v 
Betlémě, které bylo vyhlášeno Vyhláškou Okresního národního výboru v Trutnově č. 152/16-1897, kterou 
se určuje ochranné pásmo „Památkové rezervace Kuks - Betlém" a v níž jsou stanoveny konkrétní 
podmínky ochrany tohoto území. Z uvedeného důvodu bylo jako jedna z podmínek závazného stanoviska 
orgánu územního plánování, nastaveno respektování podmínek stanovených citovanou vyhláškou 
Okresního národního výboru v Trutnově, po jejímž splnění bude záměr přípustný. Vypořádání podmínek 
je uvedeno ve zprávě o zapracování o zapracování závazných stanovisek v části E. této dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí. 

Nahlédnutím do územního plánu obce Heřmanice bylo dále zjištěno, že předmětným záměrem je 
dotčen prvek územního systému ekologické stability regionálního významu, regionální biokoridor s „RK 
742". K problematice dotčení prvků územního systému ekologické stability z obsahu dokumentace k 
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záměru D11 1108, složky označené jako „B Souhrnná technická zpráva", kapitoly „1.4.2 Územní systém 
ekologické stability", mimo jiné vyplývá, že „V místech křížení prvků USES jsou v DUR taková opatření, 
která minimalizují dopady na trvalé i dočasné zábory." Pro předmětný biokoridor regionálního významu je 
v citované kapitole Souhrnné technické zprávy dále uvedeno následující: „Regionální biokoridor 
Heřmanice - Žireč bude dotčen zejména ve fázi výstavby, kdy v místě křížení trasy biokoridoru a jejím 
blízkém okolí dojde k dočasnému záboru po dobu výstavby mostu." Z Článku 8 obecně závazné vyhlášky 
označené jako „Vyhláška č. 1/01 ze dne 20.6.2001 o závazných částech územního plánu Heřmanice", 
kterou byly vymezeny závazné části Územního plánu obce Heřmanice, pak mimo jiné vyplývá, že na 
pozemcích zahrnutých do územních systémů ekologické stability je možné následující: „Výjimečně při 
respektování požadavků ochrany přírody a krajiny mohou být na dotčených plochách umisťovány a 
povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území a meliorační stavby zemědělské a lesní 
půdy...". V souvislosti s dotčením prvku územního systému ekologické stability byla jako jedna 
z podmínek závazného stanoviska orgánu územního plánování, nastavena podmínka zajištění ochrany 
prvků územního systému ekologické stability v souladu s požadavky ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po jejímž splnění bude záměr 
přípustný. Podmínka je splněna, v době realizace je nutné přijmout opatření za účelem ochrany prvku 
ÚSES. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru je na dotčených pozemcích ve 
správním území obce Heřmanice v katastrálních územích Brod nad Labem a Slotov z hlediska 
souladu s územním plánem obce Heřmanice za splnění stanovených podmínek přípustné. 

Při posuzování souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací v katastrálním území 
Dolní Vlčkovice bylo vycházeno z Územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší. Územní plán Vlčkovice 
v Podkrkonoší vydalo zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší formou opatření obecné povahy dne 
31.3.2010 usnesením č. 2/2010 Zastupitelstva Obce Vlčkovice v Podkrkonoší. Datum nabytí účinnosti 
25.6.2010.  

Z územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší vyplývá, že obsahem jeho řešení je mimo jiné 
grafické vyjádření polohy dopravní linie rychlostní silnice R11 ve výkresu označeném jako „Hlavní výkres 
- urbanistická koncepce". Ve výkresu veřejně prospěšných staveb (výkres č. 6) je zakreslen koridor 
rychlostní silnice R11 jako veřejně prospěšná stavba s označením „WD1" na konkrétních pozemcích. 

ÚP pro správní území Vlčkovice je vydán před nabytím účinnosti ZÚR. V tomto správním území 
opět platí že, ZÚR přebírá bez věcné změny polohu koridoru rychlostní silnice R11 Jaroměř - Královec 
vymezenou v Územním plánu velkého územního celku Trutnovsko – náchodsko. Tato poloha koridoru v 
území byla zpřesňována prostřednictvím územních plánů obcí, které byly následně pořizovány. Tak tomu 
bylo i v případě územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší, což vyplývá z textové části odůvodnění tohoto 
územního plánu, z kapitoly 1.1 označené jako „Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací, vydanou krajem", kde je mimo jiné z hlediska souladu s Územním plánem velkého 
územního celku Trutnovsko - náchodsko uvedeno, že „Trasa rychlostní komunikace R11 je do řešení ÚP 
Vlčkovice v Podkrkonoší zapracována, včetně zahrnutí do seznamu veřejně prospěšných staveb." 

Z hlediska posouzení s územním plánem Vlčkovice v Podkrkonoší lze pak konstatovat, že 
pozemky v katastrálním území Dolní Vlčkovice, na nichž má být předmětný záměr dle předložené 
dokumentace k záměru D11 1108 umístěn, jsou řešeny platným územním plánem Vlčkovice v 
Podkrkonoší, kterým je vymezena veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury s označením „WD1 - 
Koridor rychlostní komunikace R11", pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a uplatnit 
předkupní právo. Citovaná veřejně prospěšná stavba „WD1" je vymezena v textové části územního plánu 
Vlčkovice v Podkrkonoší na pozemcích p. č. 2194, 2206, 2232, 2235, 2248, 2266, 2254, 2255, 2345, 
2261, 2258, 2262, 1241/5, 1240/1, 2214, 2181 v katastrálním území Dolní Vlčkovice. Jak vyplývá z 
předložené dokumentace, všechny citované pozemky, na kterých je územním plánem Vlčkovice v 
Podkrkonoší vymezena veřejně prospěšná stavba „WD1", jsou záměrem dotčeny. Pokud se týká grafické 
části územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší, je citovaná veřejně prospěšná stavba „WD1" vymezena 
pouze osou. Při posuzování dotčených pozemků tak bylo vycházeno z funkčních ploch vymezených 
územním plánem pro dané území. 

Jak je zřejmé z posouzení dokumentací, všechny pozemky v katastrálním území Dolní Vlčkovice, 
jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší, výkresu 
označeného jako „Hlavní výkres - urbanistická koncepce", nacházejí v nezastavěném území, ve 
stabilizovaných plochách s označením „NP plochy přírodní", „NL plochy lesní", „NZt plochy zemědělské - 
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trvale zatravněné plochy", „NZo plochy zemědělské - orná půda" a „W plochy vodní a vodohospodářské". 
Z předložené dokumentace k záměru D11 1108 vyplývá, že na některých z těchto dotčených pozemků 
budou umístěny související stavby, např. objekty pozemních komunikací (přeložka polní cesty), 
elektrorozvodné objekty. 

Dle kapitoly 6. textové části územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší označené jako „Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití..." jsou 
pro plochy „W plochy vodní a vodohospodářské" jako přípustné mimo jiné stanoveny „mosty" nebo 
„křížení inženýrskými sítěmi", pro plochy „NZt plochy zemědělské - trvale zatravněné plochy" jako 
přípustné „stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající § 9 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF" a jako nepřípustné „veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným 
využitím". V návaznosti na uvedené lze pak konstatovat, že v případě ploch s rozdílným způsobem využití 
„NZt plochy zemědělské - trvale zatravněné plochy", „NP plochy přírodní", „NL plochy lesní", „NZo plochy 
zemědělské - orná půda" a „W plochy vodní a vodohospodářské" územní plán Vlčkovice v Podkrkonoší s 
ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona ve svém obsahu výslovně nevylučuje umisťovat v 
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. 

Z uvedeného je zřejmé, že umístění záměru na dotčených pozemcích v katastrálním území Dolní 
Vlčkovice je v souladu s územním plánem Vlčkovice v Podkrkonoší. 

Pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Dolní Vlčkovice se částečně nacházejí v 
ochranném pásmu památkové rezervace v obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a 
souborem plastik v Betlémě, které bylo vyhlášeno Vyhláškou Okresního národního výboru v Trutnově č. 
152/16-1897, kterou se určuje ochranné pásmo „Památkové rezervace Kuks - Betlém" a v níž jsou 
stanoveny konkrétní podmínky ochrany tohoto území. Z uvedeného důvodu bylo jako jedna z podmínek 
závazného stanoviska orgánu územního plánování nastaveno respektování podmínek stanovených 
citovanou vyhláškou Okresního národního výboru v Trutnově. Po splnění této podmínky bude záměr 
přípustný. Podmínka je splněna, vypořádání podmínky závazného stanoviska je součástí zprávy o 
zapracování podmínek závazných stanovisek v části E. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.   

Nahlédnutím do územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší bylo dále zjištěno, že předmětným 
záměrem je dotčen prvek územního systému ekologické stability lokálního významu, lokální biocentrum s 
označením „LBC 13". Jak uvádí souhrnná technická zpráva: „Funkční lokální biocentrum v km 116,8-
117,0: V místě křížení biocentra a komunikace je mělké, otevřené údolí Drahyně. V místě křížení je 
navržen šestipolový most přes polní cestu dlouhý 220 m a vysoký v rozpětí 10 - 15m. Způsob křížení 
umožňuje zachování funkčnosti biocentra, významné omezení lze předpokládat po dobu stavby." V 
souvislosti s dotčením prvku územního systému ekologické stability byla jako jedna z podmínek orgánu 
územního plánování, nastavena podmínka zajištění ochrany prvků územního systému ekologické stability 
v souladu s požadavky ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, po jejímž splnění bude záměr přípustný. Podmínka je splněna způsob křížení 
umožňuje zachovat prvek ÚSES, v době realizace je nutné přijmout opatření za účelem ochrany prvku 
ÚSES. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčených pozemcích v 
katastrálním území Dolní Vlčkovice z hlediska souladu se zásadami územního rozvoje a územním 
plánem Vlčkovice v Podkrkonoší za splnění stanovených podmínek přípustné. 

Při posuzování souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací v katastrálním území 
Stanovíce u Kuksu bylo vycházeno z Územního plánu Stanovice. Územní plán Stanovice, vydaný 
zastupitelstvem obce Stanovice dne 22.9.2014, s datem nabytí účinnosti dne 16.10.12014.  

Záměr je v územním plánu vymezen jako veřejně prospěšná stavba s označením „VD1 - koridor 
rychlostní komunikace R11 - úsek Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)", pro kterou lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. Citovaná veřejně prospěšná stavba „VD1" je vymezena v textové části 
územního plánu Stanovice jako zastavitelná plocha „Z8" (plocha pro uplatnění koridoru rychlostní silnice 
R11), v grafické části je tato veřejně prospěšná stavba vymezena jako plocha změn „DS - plochy 
dopravní infrastruktury - silniční".  

Jak je zřejmé z výše uvedeného posouzení dokumentací, všechny pozemky v katastrálním území 
Stanovice u Kuksu, jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu Stanovice, 
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výkresu označeného jako „Hlavní výkres", nacházejí ve stabilizovaných plochách „Plochy dopravní 
infrastruktury - silniční (DS)".Mimo plochu „Z8“ budou na těchto pozemcích budou probíhat „stavební 
úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře)", bude se jednat o dočasné zábory 
pozemků. Pozemek p. č. 364 v katastrálním území Stanovice u Kuksu je pak z části dotčen zastavitelnou 
plochou „Z8" (návrhem koridoru pro rychlostní silnici R11), plocha změn „Plochy dopravní infrastruktury - 
silniční (DS)". 

Pro výše citované plochy s rozdílným způsobem využití je dle kapitoly 6. textové části územního 
plánu Stanovice označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s 
určením převažujícího účelu využití..." stanoveno následující. Pro „Plochy dopravní infrastruktury - silniční 
(DS)" je jako hlavní využití stanoveno „silnice, místní a účelové komunikace, parkoviště", jako přípustné 
využití „autobusové zastávky; plochy cyklistické a pěší dopravy; protihluková opatření; sítě technického 
vybavení". Z uvedeného je tak zřejmé, že umístění záměru je dle těchto podmínek v citované ploše 
přípustné. 

Z uvedeného je zřejmé, že umístění záměru na dotčených pozemcích v katastrálním území 
Stanovice u Kuksu je v souladu s územním plánem Stanovice. 

Všechny pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Stanovice u Kuksu se nacházejí v 
ochranném pásmu památkové rezervace v obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a 
souborem plastik v Betlémě, které bylo vyhlášeno Vyhláškou Okresního národního výboru v Trutnově č. 
152/16-1897, kterou se určuje ochranné pásmo „Památkové rezervace Kuks - Betlém" a v níž jsou 
stanoveny konkrétní podmínky ochrany tohoto území. Z uvedeného důvodu bylo jako jedna z podmínek 
závazného stanoviska orgánu územního plánování, nastaveno respektování podmínek stanovených 
citovanou vyhláškou Okresního národního výboru v Trutnově, po jejímž splnění bude záměr přípustný. 
Podmínka je splněna, respektování podmínek vyhlášky o OP „Památkové rezervace Kuks - Betlém" je 
uvedeno v části E. – Zpráva o zapracování závazných stanovisek. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru je na dotčených pozemcích v 
katastrálním území Stanovice u Kuksu z hlediska souladu s územním plánem Stanovice za splnění 
stanovených podmínek přípustné. Podmínky jsou ve fázi dokumentace DÚR splněny, jejich vypořádání 
pro další fázi přípravy, realizaci a provoz je popsáno ve zprávě o vypořádání závazných stanovisek. 

Při posuzování souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací v katastrálním území 
Choustníkovo Hradiště bylo vycházeno z Územního plánu Choustníkovo Hradiště. Územní plán 
Choustníkovo Hradiště 6/2010 vydaný formou opatření obecné povahy 26.5.2010 s účinností 12.6.2010. 

Územní plán Choustníkovo Hradiště nebyl doposud, ve smyslu požadavku ustanovení § 54 odst. 
6 stavebního zákona, uveden do souladu se zásadami územního rozvoje v tom směru, že by v 
souvislostech a podrobnostech zpřesnil a rozvíjel cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami 
územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. 

Opět platí, že ZÚR převzaly bez věcné změny do svého obsahu polohu koridoru rychlostní silnice 
R11 Jaroměř - Královec vymezenou v Územním plánu velkého územního celku Trutnovsko – náchodsko. 
který byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14.10.2004, jako veřejně prospěšná 
stavba s označením „D1". Tato poloha koridoru v území byla zpřesňována prostřednictvím územních 
plánů obcí, které byly následně pořizovány. Tak tomu bylo i v případě územního plánu Choustníkovo 
Hradiště, což vyplývá z textové části odůvodnění tohoto územního plánu, z kapitoly A. označené jako 
„Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem", kde je mimo jiné z hlediska souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací uvedeno, že „Dle ÚP VÚC Trutnovsko - náchodsko jihozápadně zastavěného 
území prochází trasa silnice R11, která je v návrhu ÚP Choustníkovo Hradiště upřesněna. Pro stavbu 
rychlostní silnice R11 je vymezen dopravní koridor o šíři 300 m." 

Z výše uvedeného vyplývá, že při posouzení otázky souladu záměru s územně plánovací 
dokumentací je v daném případě možno konstatovat, že předmětný záměr je v souladu se zásadami 
územního rozvoje, které obsahují vymezení návrhu koridoru „rychlostní silnice R11 - úsek Jaroměř - 
Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)", včetně souvisejících staveb, jako veřejně prospěšnou stavbu s 
označením „DS1p" a rozpor nebyl shledán ani v případě platného územního plánu Choustníkovo 
Hradiště.  
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Z hlediska územního plánu Choustníkovo Hradiště lze pak konstatovat, že pozemky v 
katastrálním území Choustníkovo Hradiště, na nichž má být předmětný záměr dle předložené 
dokumentace k záměru D11 1108 umístěn, jsou řešeny platným územním plánem Choustníkovo 
Hradiště, kterým je vymezena veřejně prospěšná stavba s označením „WD01 - rychlostní komunikace 
R11 včetně doprovodných staveb", pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a uplatnit 
předkupní právo. Citovaná veřejně prospěšná stavba „WD01" je vymezena v textové části územního 
plánu Choustníkovo Hradiště jako zastavitelná plocha „Z14" (plocha pro stavbu rychlostní silnice R11), v 
grafické části je tato veřejně prospěšná stavba vymezena koridorem o šíři 300 m jako plocha změn „DS - 
dopravní infrastruktura - silniční". 

Jak je zřejmé z posouzení dokumentací, část pozemků v katastrálním území Choustníkovo 
Hradiště, jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu Choustníkovo Hradiště, 
výkresu označeného jako „Hlavní výkres", v celém svém rozsahu, popřípadě jen z části, nachází v ploše 
změn (zastavitelné ploše „Z14") „DS - dopravní infrastruktura - silniční", pro kterou je dle kapitoly F. 
textové části územního plánu Choustníkovo Hradiště označené jako „Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ploch..." stanoveno, že 
„zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a vybraných 
veřejných prostranství", jako přípustné využití je stanoveno následující: „silnice, místní komunikace, 
cesty, chodníky, cyklistické stezky; odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů; zpevněná veřejná 
prostranství, drobné plochy zeleně; technická infrastruktura". 

Části pozemků dotčených záměrem v katastrálním území Choustníkovo Hradiště, které dle 
posouzení dokumentací částečně zasahují mimo zastavitelnou plochu „Z14" („DS - dopravní 
infrastruktura - silniční"), vymezenou v rozsahu výše citované veřejně prospěšné stavby „WD01", se dle 
grafické části územního plánu Choustníkovo Hradiště, výkresu označeného jako „Hlavní výkres" 
nacházejí v nezastavěném území, ve stabilizované ploše „NZ - plochy zemědělské" a rovněž zasahují do 
plochy změn „TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě". Jak vyplývá z předložené dokumentace k 
záměru D11 1108, na těchto pozemcích budou zejména umístěny související stavby, např. objekty 
pozemních komunikací (přístupy na pozemky), objekty pozemních staveb (protihlukové stěny), 
vodohospodářské objekty. 

Pro citované plochy s rozdílným způsobem využití je dle kapitoly F. textové části územního plánu 
Choustníkovo Hradiště označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití ploch..." stanoveno následující: pro plochy „TI - technická 
infrastruktura - inženýrské sítě" jsou jako přípustné stanoveny „ stavby a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 
trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.; stavby a 
zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství" a pro plochy „NZ - 
plochy zemědělské" „stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající § 9 odst. 2 zák. č. 334/1992 
Sb., o ochraně ZPF" a jako nepřípustné „všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s 
přípustným využitím". Územní plán Choustníkovo Hradiště s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 
stavebního zákona ve svém obsahu výslovně nevylučuje umisťovat v nezastavěném území v souladu s 
jeho charakterem stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Zbývající pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Choustníkovo Hradiště, které se dle 
posouzení obsahu dokumentací nacházejí zcela mimo zastavitelnou plochu „Z14", zasahují do 
následujících ploch s rozdílným způsobem využití: mimo zastavěné území stabilizované plochy „NZ - 
plochy zemědělské", „DS - dopravní infrastruktura - silniční", v zastavěném území stabilizované plochy 
„VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba" a plochy změn „VL - výroba a skladování - lehká výroba" 
(zastavitelná plocha s označením „Z10"). Jak vyplývá dokumentace k záměru D11 1108, na těchto 
pozemcích budou zejména umístěny související stavby, např. objekty pozemních komunikací (přeložka 
silnice a místní komunikace), vodohospodářské objekty, sdělovací objekty, bude se jednat o dočasné 
zábory pozemků nebo věcné břemeno. 

Pro citované plochy s rozdílným způsobem využití je dle kapitoly F. textové části územního plánu 
Choustníkovo Hradiště označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití ploch." stanoveno následující: pro plochy „VZ - výroba a 
skladování - zemědělská výroba" a „VL - výroba a skladování -lehká výroba" jsou jako přípustné mimo 
jiné stanoveny „stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství. Podmínky pro využití ploch „NZ - plochy zemědělské" a „DS - dopravní infrastruktura - 
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silniční" jsou již uvedeny výše v textu a umístění záměru je dle těchto podmínek v citovaných plochách 
přípustné. Územní plán Choustníkovo Hradiště pak s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 stavebního 
zákona ve svém obsahu výslovně nevylučuje umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho 
charakterem stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Z uvedeného je zřejmé, že umístění záměru na dotčených pozemcích v katastrálním území 
Choustníkovo Hradiště je v souladu s územním plánem Choustníkovo Hradiště. 

Z grafické části územního plánu Choustníkovo Hradiště je zřejmé, že některé z pozemků 
dotčených záměrem přímo navazují na zastavěné území, stabilizované plochy „VZ - výroba a skladování 
- zemědělská výroba", „BV - bydlení v rodinných domech - venkovské" a „OV - občanské vybavení - 
veřejná infrastruktura" nebo na navrhovanou zastavitelnou plochu „Z10" („VL - výroba a skladování - 
lehká výroba"). V souvislosti s možným dotčením navazujícího území určeného územně plánovací 
dokumentací k zastavění byly mimo jiné krajským úřadem stanoveny podmínky, a to, že při umisťování 
záměru na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba 
sousedního pozemku ani omezeno funkční využití navazujících území. Při splnění těchto podmínek bude 
záměr přípustný. Podmínka je splněna předmětným záměrem není znemožněna zástavba sousedního 
pozemku, není omezeno funkční využití navazujícího území. Součástí návrhu DÚR jsou mimo jiné 
protihluková opatření vycházející z akustické studie. 

Nahlédnutím do územního plánu Choustníkovo Hradiště bylo dále zjištěno, že předmětným 
záměrem je dotčen prvek územního systému ekologické stability lokálního významu, lokální biokoridor s 
označením „LK17". K problematice dotčení prvků územního systému ekologické stability z obsahu 
dokumentace k záměru D11 1108, složky označené jako „B Souhrnná technická zpráva", kapitoly „1.4.2 
Územní systém ekologické stability", která je součástí podkladů předložených pro vydání závazného 
stanoviska, mimo jiné vyplývá, že „V místech křížení prvků USES jsou v DUR taková opatření, která 
minimalizují dopady na trvalé i dočasné zábory." Pro předmětný biokoridor lokálního významu je v 
citované kapitole Souhrnné technické zprávy dále uvedeno následující: „Funkční lokální biocentrum v km 
119: Biokoridor je veden nivou Kocbeřského potoka s bohatou doprovodnou vegetací. V místě křížení se 
nachází sedmipolový most o délce 300 m a výšce v rozmezí 8 - 12,6 m. Způsob křížení umožňuje 
zachování funkčnosti biokoridoru." Z obsahu textové části Územního plánu Choustníkovo Hradiště je 
zřejmé, že v plochách územního systému ekologické stability je mimo jiné podmíněně přípustná veřejná 
dopravní a technická infrastruktura. V souvislosti s dotčením prvku územního systému ekologické stability 
byla jako jedna z podmínek závazného stanoviska orgánu územního plánování nastavena podmínka 
zajištění ochrany prvků územního systému ekologické stability v souladu s požadavky ustanovení § 4 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po jejímž 
splnění bude záměr přípustný. Podmínka je splněna způsob křížení umožňuje zachovat prvek ÚSES, 
v době realizace je nutné přijmout opatření za účelem ochrany prvku ÚSES. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčených pozemcích v 
katastrálním území Choustníkovo Hradiště z hlediska souladu s územním plánem Choustníkovo 
Hradiště za splnění stanovených podmínek přípustné. 

Při posuzování souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací v katastrálních 
územích Zboží u Dvora Králové a Dvůr Králové nad Labem bylo vycházeno z Právního stavu po 
Změně č. 1 Územního plánu Dvůr králové nad Labem. Pozemky v katastrálním území Zboží u Dvora 
Králové a v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, na nichž má být předmětný záměr dle 
předložené dokumentace k záměru D11 1108 umístěn, jsou řešeny platným Územním plánem Dvůr 
Králové nad Labem, včetně jeho změny č. 1. 

Územní plán města Dvůr Králové nad Labem vydalo zastupitelstvo města formou opatření 
obecné povahy 5.9.2013 s účinnosti od 23.9.2013 usnesením č. Z/463/2013-19.ZM. Územní plán Dvůr 
Králové nad Labem 9/2013, zm č. 1 ÚPDK 9/2014 (vydáno 11.9.2014,s účinnosti 2.10.2014)  

V rámci Územního plánu Dvůr Králové nad Labem byla vymezena veřejně prospěšná stavba 
dopravní infrastruktury s označením „WD1. realizace rychlostní silnice R11 / úsek Jaroměř - Trutnov - 
hranice ČR", pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Citovaná veřejně prospěšná stavba 
„WD1." je vymezena v textové části územního plánu Dvůr Králové nad Labem jako zastavitelná plocha 
„ZD01", v grafické části je tato veřejně prospěšná stavba vymezena koridorem o šíři 300 m jako návrhová 
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plocha „plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)". Zastavitelná plocha „ZD01" je platnou územně 
plánovací dokumentací vymezena pouze v katastrálním území Zboží u Dvora Králové. 

Jak je zřejmé z posouzení dokumentací, všechny pozemky v katastrálním území Zboží u Dvora 
Králové, jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem, výkresu označeného jako „Hlavní výkres", v celém svém rozsahu, popřípadě jen z části, 
nacházejí v návrhové ploše (zastavitelné ploše „ZD01") „plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)", 
pro které je dle kapitoly 6. textové části územního plánu Dvůr Králové nad Labem označené jako 
„Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití..." stanoveno, že „zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací", jako hlavní využití 
je stanoveno následující: „dálnice, silnice a místní komunikace včetně chodníků; účelové komunikace; 
komunikace pro pěší a cyklisty; stavební součásti komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, apod.)", 
jako podmíněně přípustné pak mimo jiné „stavby pro technickou vybavenost mimo staveb pro 
odstraňování odpadů". 

V ploše „plochy lesní (NL)“ je v souvislosti se záměrem je dílem umísťován SO 158 Přístupy na 
pozemky v k.ú. Zboží u Dvora Králové. Konkrétně se jedná p.č. 457/1, který leží zcela v ploše „(NL1)“ a 
p.č. 482/10, který leží částečně v ploše „(NL)“ a částečně v „ZD01“. V tomto případě se jedná o lesnickou 
účelovou komunikaci. Ve smyslu výše citované kapitoly 6. se jedná o přípustné využití. V ploše „(NL)“ je 
umístěn i ekodukt SO 227. V tomto případě se rovněž jedná o přípustné využití ve smyslu výše citované 
kapitoly 6. V ploše „(NL)“, je přípustné využití pro „stavby, zařízení a jiná opatření, které leze v souladu 
s jeho charakterem umísťovat v nezastavěném území dle příslušného předpisu“.  

Z uvedeného je zřejmé, že umístění záměru na dotčených pozemcích v katastrálním území Zboží 
u Dvora Králové je v souladu s územním plánem Dvůr Králové nad Labem. 

Z grafické části územního plánu Dvůr Králové nad Labem je pak zřejmé, že některé pozemky v 
katastrálním území Zboží u Dvora Králové dotčené záměrem přímo navazují na zastavěné území, 
respektive na navrhovanou zastavitelnou plochu „Z156" („plochy smíšené obytné - venkovské (SV)"). V 
souvislosti s možným dotčením navazujícího území určeného územně plánovací dokumentací k 
zastavění byly mimo jiné krajským úřadem stanoveny podmínky, a to, že při umisťování záměru na 
hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního 
pozemku ani omezeno funkční využití navazujících území. Při splnění těchto podmínek bude záměr 
přípustný. Zástavba sousedního pozemků není znemožněna, není ani omezeno funkční využití 
navazujících území. Plocha zůstává odstíněna lesem. 

Nahlédnutím do územního plánu Dvůr Králové nad Labem bylo dále zjištěno, že předmětným 
záměrem je dotčen prvek územního systému ekologické stability regionálního významu, regionální 
biokoridor „RK750". K problematice dotčení prvků územního systému ekologické stability z obsahu 
dokumentace k záměru D11 1108, složky označené jako „B Souhrnná technická zpráva", kapitoly „1.4.2 
Územní systém ekologické stability", která je součástí podkladů předložených pro vydání závazného 
stanoviska, mimo jiné vyplývá, že „V místech křížení prvků USES jsou v DUR taková opatření, která 
minimalizují dopady na trvalé i dočasné zábory." Pro předmětný biokoridor regionálního významu je v 
citované kapitole Souhrnné technické zprávy dále uvedeno mimo jiné následující: „RBK 750 Pod Hrází - 
Polesí Hradiště je převeden speciálním mostním objektem - ekoduktem (SO 227) o volné šířce 20 m mezi 
oplocením biokoridoru." V souvislosti s dotčením prvku územního systému ekologické stability byla jako 
jedna z podmínek stanoviska orgánu územního plánování nastavena podmínka zajištění ochrany prvků 
územního systému ekologické stability v souladu s požadavky ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po jejímž splnění bude záměr přípustný. 

Podmínka je splněna, způsob křížení umožňuje zachovat prvek ÚSES, v době realizace je nutné 
přijmout opatření za účelem ochrany prvku ÚSES. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčených pozemcích v 
katastrálním území Zboží u Dvora Králové z hlediska souladu s územním plánem Dvůr Králové nad 
Labem za splnění stanovených podmínek přípustné. 

Jak je zřejmé z posouzení dokumentací, všechny pozemky v katastrálním území Dvůr Králové 
nad Labem, jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem, výkresu označeného jako „Hlavní výkres", nacházejí v nezastavěném území, ve stabilizovaných 
plochách s rozdílným způsobem využití „plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)" Na těchto 
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pozemcích budou umístěny související stavby jako např. vodohospodářské objekty, provizorní 
komunikace a bude se jednat o dočasné zábory pozemků.  

Dle kapitoly 6. textové části územního plánu Dvůr Králové nad Labem označené jako „Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití..." je pro 
„plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)" stanoveno, že „zahrnují pozemky staveb a zařízení 
pozemních komunikací", jako hlavní využití je stanoveno následující: „dálnice, silnice a místní 
komunikace včetně chodníků; účelové komunikace; komunikace pro pěší a cyklisty; stavební součásti 
komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, apod.)", jako podmíněně přípustné pak mimo jiné „stavby 
pro technickou vybavenost mimo staveb pro odstraňování odpadů". Z uvedeného je tak zřejmé, že 
umístění záměru je dle těchto podmínek v citované ploše přípustné. 

Během zpracování DÚR bylo uvažováno se zásahem pozemku p. č. 3490 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem a to provizorní komunikací. Tento pozemek leží v ploše „plochy lesní (NL)". V ploše, jsou pak 
dle výše citované kapitoly 6. jako nepřípustné využití mimo jiné stanoveny „stavby, zařízení a jiná 
opatření v nezastavěném území pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a 
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, pro zlepšení podmínek jeho využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu s prostory a plochami jinými než pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, pro odstraňování jejich důsledků, pro cyklistické 
stezky, hygienická zařízení a pro ekologická a informační centra včetně oplocení". Vzhledem ke 
stanovené regulaci je tak umístění předmětného záměru na pozemku p. č. 3490 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem nepřípustné. Podmínka nedotčení citovaného pozemku p. č. 3490 byla 
krajským úřadem stanovena jako jedna z podmínek, po jejímž splnění bude záměr přípustný. Od 
původně navrhovaného umístění provizorní komunikace na předmětném pozemku bylo upuštěno. 
Pozemek ve finální verzi není dotčen.  

Dne 03.09.2019 byla Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem, usnesením č. z/76/2019-
6.ZM, vydána Změna č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem formou opatření obecné povahy, 
které nabylo účinnosti dne 19.09.2019. V rámci řešení Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad 
Labem došlo pouze ke změně označení „koridoru dálnice II. třídy D11“, ve smyslu novely zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (novelizace zákonem č. 268/2015 Sb.), kterou se zrušil pojem 
„rychlostní silnice“ a došlo k roztřídění dálnic na dálnice I. a II. třídy, označení „rychlostní silnice R11“ je 
tak nahrazeno označením „dálnice II. třídy D11“. Ostatní řešení obsažená ve Změně č. 2 Územního plánu 
Dvůr Králové nad Labem nemají vliv na funkční využití pozemků ve správním území města Dvůr Králové 
nad Labem dotčených záměrem a rovněž tak nedošlo ke změně vymezení veřejně prospěšné stavby 
dopravní infrastruktury s označením „WD1. realizace dálnice II. třídy D11 / úsek Jaroměř – Trutnov – 
hranice ČR“. 

Obec Kocbeře nemá pro své správní území zpracován územní plán obce.  

Při posuzování souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací bylo tedy pro dotčené 
pozemky v katastrálním území Kocbeře vycházeno z platných zásad územního rozvoje, opatřených 
záznamem o účinnosti, v souladu s požadavkem ustanovení § 8 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zásady 
územního rozvoje ve správním území obce Kocbeře obsahují vymezení návrhu koridoru „D11 - úsek 
Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)", včetně souvisejících staveb, jako veřejně prospěšnou 
stavbu s označením „DS1p". 

Podle § 36 odst. 5 zákona 183/2006 Sb. Jsou ZÚR závazné pro pořizování a vydávání územních 
plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Záměry vymezené v ZÚR musí být zapracovány 
v ÚPD dotčených obcí a tím má být zajištěn soulad se ZÚR. Pokud není hierarchicky níže postavený 
nástroj územního plánování v souladu s nadřazeným, nelze podle něj v rozsahu nesouladu rozhodovat a 
stavební úřad k němu při posuzování záměru v územním řízení o umístění stavby podle § 90 odst. 1 SZ 
nepřihlíží. Na rozdíl od nástrojů územního plánování politika územního rozvoje (PÚR) a ZÚR, není 
územní plán povinným nástrojem.2 

 

2 Zdroj: Metodické sdělení MMR k problematice výkladu ustanovení podle §18 odst. 5 i dalších ustanovení 
stavebního zákona a možnostem jejich využití při přípravě staveb veřejné dopravní infrastruktury 
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Hranice intravilán/extravilán vymezená k 01.09.1966 a vyznačená v mapách evidence 
nemovitostí vznikla pro potřeby naší dokumentace vektorizací WMS katastrální sáhové mapy. 

Otázky spojené s územním rozvojem této obce ve vazbě na předmětný záměr mezinárodního 
významu byly posuzovány v dříve zpracovaných studiích3: územní studie „Studie příležitostí souvisejících 
s realizací záměru výstavbu rychlostní silnice R11 na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" a 
„Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru 
řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" 
při průchodu územím obce Kocbeře". Tyto studie byly mimo jiné využity jako podklad pro posuzování 
souladu záměru v katastrálním území Kocbeře.  

Předmětem řešení územní studie „Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavbu 
rychlostní silnice R11 na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" je zpracování návrhu opatření a 
záměrů vedoucích k vyváženému rozvoji obcí v oblasti sociální, hospodářské a životního prostředí v 
souvislosti se záměrem výstavby rychlostí silnice R11 Jaroměř - Trutnov (dálnice D11), při respektování 
principů a zásad vyplývajících ze stavebního zákona. Citovaná územní studie řeší správní území obcí 
Choustníkovo Hradiště a Kocbeře a věnuje se mimo jiné opatřením vedoucím k eliminaci případných 
negativních vlivů souvisejících se záměrem výstavby rychlostní silnice R11.  

Jako podklad pro posuzování souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování využil mimo jiné 
územní studie i orgán územního plánovaní. Na základě vyhodnocení obsahu citované územní studie byly 
závazným stanoviskem nastaveny podmínky, a to například vyhodnocení potřeby přijetí opatření k 
ochraně před hlukem a vibracemi nebo zajištění ochrany prvků územního systému ekologické stability, po 
jejichž splnění bude umístění záměru přípustné. Vypořádání podmínek závazného stanoviska je ve 
zprávě o vypořádání závazných stanovisek. 

Krajský úřad v rámci závazného stanoviska dále zohlednil výstupy vyplývající z územní studie 
„Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru 
řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" 
při průchodu územím obce Kocbeře", jejímž úkolem bylo posouzení vybraných otázek souvisejících s 
optimálním uspořádáním území obce Kocbeře v souvislosti s vymezením veřejně prospěšné stavby 
dálnic II. třídy D11. Na základě vyhodnocení závěrů citované územní studie byly stanoveny podmínky, po 
jejichž splnění bude záměr přípustný, a to zejména podmínka týkající se posouzení ochrany vodních 
zdrojů, návrhu protihlukových opatření a vyhodnocení výškového vedení trasy dálnice D11 z hlediska 
vlivu na krajinný ráz. Vypořádání podmínek závazného stanoviska je ve zprávě o vypořádání závazných 
stanovisek. 

S ohledem na skutečnost, že pro správní území obce Kocbeře není zpracován územní plán, 
záměr prověřen také z hlediska územně analytických podkladů, tedy z hlediska ochrany veřejných zájmů 
vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů, nebo 
vyplývajících z vlastností v území (limity využití území). Předmětný záměr je obsažen v územně 
analytických podkladech a byl zapracován do zásad územního rozvoje. 

Soulad řešení pozemků v katastrálním území Kocbeře, které jsou dle předložené dokumentace k 
záměru D11 1108 předmětným záměrem dotčeny, se zásadami územního rozvoje byl posuzován za 
využití soutisku mapových podkladů, který je zmíněn výše a byl vytvořen za pomoci digitálních 
technologií, a to ze situace z dokumentace k umístění záměru „D11 1108 Jaroměř - Trutnov, DÚR, IČ" a 
grafické části zásad územního rozvoje. Vyhodnocování umístění předmětného záměru v katastrálním 
území Kocbeře z hlediska jeho souladu s obsahem zásad územního rozvoje bylo prováděno za pomoci 
aktuální katastrální mapy (WMS služby ČÚZK). Výsledkem uvedeného posouzení bylo zjištění, že 
pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Kocbeře se nacházejí v koridoru „rychlostní silnice R11 
- úsek Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)" vymezeném zásadami územního rozvoje. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčených pozemcích v 

 

3  Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a 
Choustníkovo Hradiště, ateliér UP-24, z r. 2009 a Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem 
vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako 
„rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce Kocbeře", Dopravně inženýrská kancelář, 09/2016 
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katastrálním území Kocbeře z hlediska souladu se zásadami územního rozvoje za splnění stanovených 
podmínek organem územního plánování v závazném stanovisku přípustné. 

V katastrálním území Záboří u Dvora Králové bylo vycházeno z Územního plánu obce Vítězná. 
Územní plán obce Vítězná 8/2002 vydaný formou opatření obecné povahy 10.7.2002 s účinností 
30.8.2002, nezachycuje koridor plánované komunikace. Zm.č.1ÚPO Vítězná datum vydání OOP 
19.10.2005, účinnost OOP 16.12.2005 již zachycuje koridor rychlostní komunikace R11 (západní 
varianta). Změna č. 2 ÚPO Vítězná datum vydání OOP 27.4.2011, účinnost OOP 4.8.2011 již zachycuje 
koridor rychlostní komunikace R11 nahlédli jsme do Hlavního výkresu a koordinačního výkresu změny č.2 
ÚPO Vítězná  ,zm. č.3 ÚPO Vítězná datum vydání OOP 17.10.2011, účinnost OOP 5.11.2011 se netýká 
zájmového území koridoru D11.  

Územní plán obce Vítězná nebyl doposud, ve smyslu požadavku ustanovení § 54 odst. 6 
stavebního zákona, uveden do souladu se zásadami územního rozvoje v tom směru, že by v 
souvislostech a podrobnostech zpřesnil a rozvíjel cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami 
územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.  

Z územního plánu obce Vítězná je zřejmé, že obsahem jeho řešení je mimo jiné vymezení 
veřejně prospěšné stavby označené jako „koridor dálnice D11", což vyplývá z Článku X. „Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2002 o závazných částech územního plánu obce Vítězná". Poloha předmětného 
„koridoru dálnice D11" je vymezena ve výkresu označeném jako „komplexní urbanistický návrh" (list č. 3). 

V daném případě z obsahu pořízené Změny č. 2 Územního plánu obce Vítězná, vydané dne 
27.04.2011 vyplývá, že předmětem řešení této změny byla mimo jiné i změna polohy koridoru dálnice 
D11 v předmětném území, jejímž cílem bylo dosažení souladu řešení polohy rychlostní silnice R11 
(dálnice D11) s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tedy v té době platným Územním plánem 
velkého územního celku Trutnovsko - náchodsko. Tato skutečnost vyplývá z obsahu textové části 
odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu obce Vítězná, kde je mimo jiné v kapitole 2.2 označené jako 
„Soulad a koordinace v řešeném území" uvedeno následující: „Západní varianta rychlostní komunikace 
R11 pak zasahuje svým koridorem jihovýchodní část správního území obce Vítězná - k.ú. Záboří u Dvora 
Králové, tento koridor je nutno v plné míře respektovat." Současně byl koridoru rychlostní komunikace 
R11 zachován statut veřejně prospěšné stavby, což vyplývá z textové části odůvodnění, kde je v kapitole 
7.1 označené jako „Veřejně prospěšné stavby" uvedeno, že jejich vymezení „zůstává dle platného 
územního plánu obce". 

ZÚR převzaly bez věcné změny do svého obsahu polohu koridoru rychlostní silnice R11 Jaroměř 
- Královec vymezenou v Územním plánu velkého územního celku Trutnovsko - náchodsko, který byl 
schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14.10.2004, jako veřejně prospěšná stavba s 
označením „D1". Tato poloha koridoru v území byla zpřesňována prostřednictvím územních plánů obcí, 
které byly následně pořizovány. Tak tomu bylo i v případě Změny č. 2 Územního plánu obce Vítězná, což 
vyplývá z textové části odůvodnění této změny územního plánu, jak je již uvedeno výše. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při posouzení otázky souladu záměru s územně plánovací 
dokumentací a cíli a úkoly územního plánování je v daném případě možno konstatovat, že předmětný 
záměr je v souladu se zásadami územního rozvoje, které obsahují vymezení návrhu koridoru „D11 - úsek 
Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)", včetně souvisejících staveb, jako veřejně prospěšnou 
stavbu s označením „DS1p" a rozpor nebyl shledán ani v případě platného územního plánu obce Vítězná. 
Z pohledu územního plánování, zejména jeho cílů a úkolů, je zachována kontinuita řešení polohy koridoru 
rychlostní silnice R11 (dálnice II. třídy D11) v předmětném území. 

Z hlediska posouzení s územním plánem obce Vítězná lze pak konstatovat, že pozemky v 
katastrálním území Záboří u Dvora Králové, na nichž má být předmětný záměr dle předložené 
dokumentace k záměru D11 1108 umístěn, jsou řešeny platným Územním plánem obce Vítězná, včetně 
jeho změn. 

Jak je zřejmé z posouzení dokumentací, všechny pozemky v katastrálním území Záboří u Dvora 
Králové, jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu obce Vítězná, výkresu 
označeného jako „Hlavní výkres", nacházejí v nezastavěném území a jsou dotčeny „koridorem rychlostní 
komunikace R11". Citovaný koridor je graficky vymezen jako překryvná funkce „DS - dopravní 
infrastruktura - silniční". 
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Pro plochy s rozdílným způsobem využití „DS - dopravní infrastruktura - silniční" z kapitoly 6. 
textové části územního plánu obce Vítězná označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití, s určením hlavního využití" mimo jiné vyplývá následující: „západní varianta 
rychlostní komunikace R11 zasahuje svým koridorem jihovýchodní část správního území obce Vítězná - 
k.ú. Záboří u Dvora Králové, tento koridor je nutno v plné míře respektovat". Jako přípustné využití jsou 
pak pro plochy „DS - dopravní infrastruktura - silniční" stanoveny „trasy silničních těles včetně pozemků, 
na nichž jsou umístěny spolu se zářezy, náspy, opěrkami, mosty a s izolační a doprovodnou zelení; 
stavby dopravních zařízení a vybavení (parkoviště, zastávky veřejné dopravy, obratiště autobusové 
dopravy); veřejná prostranství; doplňující a ochranná zeleň". 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčených pozemcích v 
katastrálním území Záboří u Dvora Králové z hlediska souladu s územním plánem obce Vítězná za 
splnění stanovených podmínek přípustné. 

Obec Hajnice nemá k dnešnímu dni vydán územní plán pro své správní území. Správní území 
Hajnice je tvořeno katastrálními územími Brusnice, Hajnice, Kyje u Hajnice a Horní Žďár. Pro obec 
Hajnice K.ú. Horní Žďár, k.ú. Brusnice bylo vymezeno MěÚ Trutnov zastavěné území správním 
rozhodnutím schváleným ZO dne 27.10.2008 Stavba leží mimo vymezené zastavěné území vyjma 
obnovy komunikace u připojení příjezdové komunikace k Trutnovského portálu navrhovaného tunelu 
Kamenný vrch. 

Při posuzování souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací bylo tedy pro dotčené 
pozemky v katastrálních územích Horní Žďár, Brusnice a Kyje u Hajnice vycházeno z platných zásad 
územního rozvoje. Zásady územního rozvoje ve správním území obce Hajnice obsahují vymezení návrhu 
koridoru „D11 - úsek Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)", včetně souvisejících staveb, jako 
veřejně prospěšnou stavbu s označením „DS1p". 

S ohledem na skutečnost, že pro správní území obce Hajnice není zpracován územní plán, byl 
záměr prověřen také z hlediska územně analytických podkladů, tedy z hlediska ochrany veřejných zájmů 
vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů, nebo 
vyplývajících z vlastností v území (limity využití území). Předmětný záměr je obsažen v územně 
analytických podkladech a byl zapracován do zásad územního rozvoje. 

Soulad řešení pozemků v katastrálních územích Horní Žďár, Brusnice a Kyje u Hajnice, které 
jsou předmětným záměrem dotčeny, se zásadami územního rozvoje byl posuzován za využití soutisku 
mapových podkladů, který je zmíněn v výše a byl vytvořen za pomoci digitálních technologií, a to ze 
situace umístění záměru „D11 1108 Jaroměř - Trutnov, DÚR, IČ" a grafické části zásad územního 
rozvoje. Vyhodnocování umístění předmětného záměru v citovaných katastrálních územích z hlediska 
jeho souladu s obsahem zásad územního rozvoje bylo prováděno za pomoci aktuální katastrální mapy 
(WMS služby ČÚZK). Výsledkem uvedeného posouzení bylo zjištění, že pozemky dotčené záměrem v 
katastrálním území Horní Žďár a Kyje u Hajnice se nacházejí v koridoru „rychlostní silnice R11 - úsek 
Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)" vymezeném zásadami územního rozvoje. 

Zásady územního rozvoje kromě grafického vyjádření koridoru „D11" s označením „DS1p" 
obsahují ve své textové části také slovní popis zpřesnění vymezení tohoto koridoru v následujícím znění: 
„Pokud se týká koridoru dálnice II. třídy D11 (DS1p) v úseku vymezeném z jihu křížením koridoru se 
stávající komunikací třetí třídy III/30015 a ze severu křížením koridoru s vodním tokem Běluňka, zvětšuje 
se šíře koridoru na západ o 300 m, to znamená, že celková šíře koridoru v tomto úseku činí 900 m." Jak 
je dále zřejmé z textové části odůvodnění zásad územního rozvoje, uvedené rozšíření koridoru „DS1p" 
vyplývá z podrobnější technické studie zpracované společností Valbek, spol. s r. o. z roku 2007. Tento 
šířkový parametr koridoru byl stanoven z důvodu požadavku na technicky méně náročný průchod této 
komunikace daným územím. 

Dle posouzení dokumentací se pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Brusnice, 
nacházejí částečně v koridoru „D11 - úsek Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)" vymezeném v 
grafické části zásad územního rozvoje, a částečně zasahují do prostoru, jenž je vymezen výše citovaným 
slovním popisem rozšíření koridoru rychlostní silnice „DS1p". 

Při posuzování souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací v katastrálních 
územích Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova a Starý Rokytník bylo vycházeno z Právního stavu po 
Změně č. 1 Územního plánu Trutnov. Územní plán města Trutnov vydalo zastupitelstvo města formou 
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opatření obecné povahy 19.9.2011 s účinnosti od 5.10.2011. změna č. 1 ÚP Trutnov byla vydána formou 
OOP 25.6.2015 s účinností od 9.7.2015. Územní plán Trutnov 10/2011  

V rámci Územního plánu Trutnov byla vymezena veřejně prospěšná stavba s označením „VD1 - 
koridor rychlostní silnice R11", pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Citovaná veřejně 
prospěšná stavba „VD1" je vymezena v textové části územního plánu Trutnov jako zastavitelná plocha 
„Z81", v grafické části je tato veřejně prospěšná stavba vymezena jako plocha změn „plochy dopravní 
infrastruktury - silniční (DS)". 

Jak je zřejmé z výše uvedeného posouzení dokumentací, část pozemků v katastrálním území 
Střítež u Trutnova, jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu Trutnov, 
výkresu označeného jako „Hlavní výkres", v celém svém rozsahu, popřípadě jen z části, nachází v ploše 
změn (zastavitelné ploše „Z81") „plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)", pro kterou je dle kapitoly 
6. textové části „Územního plánu Trutnov - právní stav" označené jako „Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ..." stanoveno jako hlavní 
využití „provozování silniční dopravy a zařízení pro silniční dopravu", jako přípustné využití „rychlostní 
silnice, silnice I., II. a III. třídy, místní obslužné a účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště, 
garáže, parkovací domy, dopravní manipulační plochy; stavby pro administrativu; stavby a zařízení pro 
provozování silniční dopravy; stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu; plochy zeleně". 

Části pozemků dotčených záměrem v katastrálním území Střítež u Trutnova, které dle posouzení 
dokumentací částečně zasahují mimo zastavitelnou plochu „Z81", vymezenou v rozsahu výše citované 
veřejně prospěšné stavby „VD1", se dle grafické části územního plánu Trutnov, výkresu označeného jako 
„Hlavní výkres" nacházejí ve stabilizovaných plochách „plochy zemědělské (NZ)", „plochy lesní (NL)", 
„plochy přírodní (NP)", „plochy smíšené nezastavěného území - plochy přírodní + koridor rychlostní 
silnice R11 (NSp)", „plochy vodní a vodohospodářské (W)", „plochy dopravní infrastruktury - silniční 
(DS)". 

Jak vyplývá z dokumentace k záměru D11 1108, na pozemcích v katastrálním území Střítež u 
Trutnova, které částečně zasahují mimo zastavitelnou plochu „Z81", budou zejména umístěny související 
stavby, např. objekty pozemních komunikací (přeložka silnice III. třídy), vodohospodářské a 
elektrorozvodné objekty. Pro citované plochy s rozdílným způsobem využití je dle kapitoly 6. textové části 
územního plánu Trutnov označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití..." stanoveno následující: pro „plochy zemědělské (NZ)" a 
„plochy lesní (NL)" jsou jako přípustné mimo jiné stanoveny „liniové stavby dopravní infrastruktury, 
účelové komunikace související s hlavním a přípustným využitím; liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury, pro „plochy přírodní (NP)" jsou jako podmíněně přípustné stanoveny „stavby a zařízení 
dopravní a technické infrastruktury, související s hlavním využitím plochy a výstavba rychlostní silnice 
R11 ve vymezeném koridoru", pro „plochy smíšené nezastavěného území - plochy přírodní + koridor 
rychlostní silnice R11 (NSp)" jsou jako hlavní využití stanoveny „stavby a zařízení dopravní a technické 
infrastruktury rychlostní silnice R11 nebo s ní související", jako přípustné využití pak „stavby a zařízení 
dopravní a technické infrastruktury", pro „plochy vodní a vodohospodářské (W)" jsou jako přípustné mimo 
jiné stanoveny „stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury". Podmínky pro využití „plochy 
dopravní infrastruktury - silniční (DS)" jsou již uvedeny výše v textu a umístění záměru je dle těchto 
podmínek v citované ploše přípustné. 

Zbývající pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Střítež u Trutnova, které jsou dle 
posouzení dokumentací zcela mimo zastavitelnou plochu „Z81", se nacházejí ve stabilizovaných 
plochách „plochy zemědělské (NZ)", „plochy přírodní (NP)", „DS - dopravní infrastruktura - silniční" a 
„plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)". Jak vyplývá z předložené dokumentace, na 
těchto pozemcích budou zejména umístěny související stavby, např. objekty pozemních komunikací 
(přeložka silnice III. třídy), vodohospodářské objekty (vodovod a zásobní nádrž odpočívky Brusnice), 
bude se jednat o dočasné zábory pozemků nebo věcné břemeno. 

Dle výše citované kapitoly 6. textové části územního plánu Trutnov jsou pro „plochy bydlení v 
rodinných domech - venkovské (BV)" jsou jako podmíněně přípustné využití stanoveny mimo jiné „stavby 
a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše a svém okolí. Podmínky pro využití ostatních citovaných ploch s rozdílným způsobem 
využití jsou již uvedeny výše v textu a umístění záměru je dle těchto podmínek v citovaných plochách 
přípustné. 
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Z uvedeného je zřejmé, že umístění záměru na dotčených pozemcích v katastrálním území 
Střítež u Trutnova je v souladu s územním plánem Trutnov. 

Z grafické části územního plánu Trutnov je zřejmé, že některé z dotčených pozemků v 
katastrálním území Střítež u Trutnova se nacházejí v zastavěném území, ve stabilizované ploše „plochy 
bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)" nebo na ni přímo navazují. V souvislosti s možným 
dotčením navazujícího území určeného územně plánovací dokumentací k zastavění byly mimo jiné 
krajským úřadem - orgánem územního plánování v závazném stanovisku stanoveny podmínky, a to, že 
při umisťování záměru na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna 
zástavba sousedního pozemku ani omezeno funkční využití navazujících území. Při splnění těchto 
podmínek bude záměr přípustný. Podmínka je splněna. V těchto plochách jsou umístěny přípojky 
vodovodu a elektro pro odpočívku Brusnice. Navrhované sítě jsou v souběhu se stávajícími trasami 
inženýrských sítí. 

Nahlédnutím do územního plánu Trutnov bylo dále zjištěno, že předmětným záměrem jsou 
dotčeny prvky územního systému ekologické stability lokálního významu, lokální biocentra s označením 
„LC 60", „LC 62" a lokální biokoridor s označením „LK 62 - 64". K problematice dotčení prvků územního 
systému ekologické stability z obsahu dokumentace k záměru D11 1108, složky označené jako „B 
Souhrnná technická zpráva", kapitoly „1.4.2 Územní systém ekologické stability", která je součástí 
podkladů předložených pro vydání závazného stanoviska, mimo jiné vyplývá, že „V místech křížení prvků 
USES jsou v DUR taková opatření, která minimalizují dopady na trvalé i dočasné zábory." Pro biocentrum 
lokálního významu „LC 60" je v citované kapitole Souhrnné technické zprávy dále uvedeno následující: 
„Navržené lokální biocentrum v km 132,9 -133,0: Biocentrum se nachází v místě rozlehlého zalesněného 
údolí, ve kterém probíhá těžba. V místě křížení je navržen most o délce 170 m a výšce v rozmezí 6 - 16 
m. Způsob křížení umožňuje zachování funkčnosti biocentra, významné omezení lze předpokládat po 
dobu stavby." Pro biokoridor lokálního významu je pak v předložené dokumentaci uvedeno mimo jiné, že 
„V místě křížení biokoridoru je navržen přesypaný most přes strouhu o délce 13 m a výšce 3 m. Způsob 
křížení umožňuje zachování funkčnosti biokoridoru." Z grafické části územního plánu Trutnov je zřejmé, 
že výše citované prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny jako součást ploch „plochy 
smíšené nezastavěného území - plochy přírodní + koridor rychlostní silnice R11 (NSp)", pro které jsou 
jako hlavní využití stanoveny „stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury rychlostní silnice R11 
nebo s ní související". V souvislosti s dotčením prvků územního systému ekologické stability byla jako 
jedna z podmínek, po jejímž splnění bude záměr přípustný, nastavena podmínka zajištění ochrany prvků 
územního systému ekologické stability v souladu s požadavky ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčených pozemcích v 
katastrálním území Střítež u Trutnova z hlediska souladu s územním plánem Trutnov za splnění 
stanovených podmínek přípustné. 

Jak je zřejmé z posouzení dokumentací, část pozemků v katastrálním území Studenec u 
Trutnova, jichž se předmětný záměr dotýká, se dle grafické části územního plánu Trutnov, výkresu 
označeného jako „Hlavní výkres", v celém svém rozsahu, popřípadě jen z části, nachází v ploše změn 
(zastavitelné ploše „Z81") „plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)", pro kterou je dle kapitoly 6. 
textové části „Územního plánu Trutnov - právní stav" označené jako „Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ..." stanoveno jako hlavní 
využití „provozování silniční dopravy a zařízení pro silniční dopravu", jako přípustné využití „rychlostní 
silnice, silnice I., II. a III. třídy, místní obslužné a účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště, 
garáže, parkovací domy, dopravní manipulační plochy; stavby pro administrativu; stavby a zařízení pro 
provozování silniční dopravy; stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu; plochy zeleně". 

Části pozemků dotčených záměrem v katastrálním území Studenec u Trutnova, které dle 
posouzení dokumentací zasahují mimo zastavitelnou plochu „Z81", vymezenou v rozsahu výše citované 
veřejně prospěšné stavby „VD1", se dle grafické části územního plánu Trutnov, výkresu označeného jako 
„Hlavní výkres", nacházejí ve stabilizovaných plochách „plochy zemědělské (NZ)", „plochy lesní (NL)" a 
„plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)". 

Jak vyplývá z dokumentace k záměru D11 1108, na těchto pozemcích budou zejména umístěny 
související stavby, např. objekty pozemních komunikací (přeložka silnice III. třídy). Pro citované plochy s 
rozdílným způsobem využití „plochy zemědělské (NZ)" a „plochy lesní (NL)" je dle kapitoly 6. textové části 
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územního plánu Trutnov označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití." jsou jako přípustné mimo jiné stanoveny „liniové stavby 
dopravní infrastruktury, účelové komunikace související s hlavním a přípustným využitím; liniové stavby 
veřejné technické infrastruktury. Podmínky pro využití „plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)“ jsou 
již uvedeny výše v textu a umístění záměru je dle těchto podmínek v citované ploše přípustné. 

Zbývající pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Studenec u Trutnova, které jsou dle 
posouzení dokumentací zcela mimo zastavitelnou plochu „Z81", se nacházejí v nezastavěném území, ve 
stabilizované ploše „plochy zemědělské (NZ)“, v zastavěném území pak ve stabilizované ploše „plochy 
občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)“. Jak vyplývá z předložené dokumentace k záměru 
D11 1108, na těchto pozemcích budou zejména umístěny související stavby, např. objekty pozemních 
komunikací (přeložka silnice III. třídy), bude se jednat o dočasné zábory pozemků. 

Dle výše citované kapitoly 6. textové části územního plánu Trutnov jsou pro „plochy občanského 
vybavení - veřejná infrastruktura (OV)“ jsou jako podmíněně přípustné využití stanoveny mimo jiné 
„stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše a svém okolí". Podmínky pro využití ostatních citovaných ploch s rozdílným 
způsobem využití jsou již uvedeny výše v textu a umístění záměru je dle těchto podmínek v citovaných 
plochách přípustné. 

Z uvedeného je zřejmé, že umístění záměru na dotčených pozemcích v katastrálním území 
Studenec u Trutnova je v souladu s Územním plánem Trutnov, včetně jeho změny. 

Nahlédnutím do územního plánu Trutnov bylo dále zjištěno, že předmětným záměrem je dotčen 
prvek územního systému ekologické stability lokálního významu, lokální biocentrum s označením „LC 
60". K problematice dotčení prvků územního systému ekologické stability z obsahu ", kapitoly „1.4.2 
Územní systém ekologické stability" souhrnné technické zprávy, mimo jiné vyplývá, že „V místech křížení 
prvků USES jsou v DUR taková opatření, která minimalizují dopady na trvalé i dočasné zábory." Pro 
předmětné biocentrum lokálního významu je v citované kapitole Souhrnné technické zprávy dále uvedeno 
následující: „Navržené lokální biocentrum v km 132,9 -133,0: Biocentrum se nachází v místě rozlehlého 
zalesněného údolí, ve kterém probíhá těžba. V místě křížení je navržen most o délce 170 m a výšce v 
rozmezí 6 - 16 m. Způsob křížení umožňuje zachování funkčnosti biocentra, významné omezení lze 
předpokládat po dobu stavby." Z grafické části územního plánu Trutnov je zřejmé, že výše citovaný prvek 
územního systému ekologické stability je vymezen jako součást plochy „plochy smíšené nezastavěného 
území - plochy přírodní + koridor rychlostní silnice R11 (NSp)", pro které jsou jako hlavní využití 
stanoveny „stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury rychlostní silnice R11 nebo s ní 
související". V souvislosti s dotčením prvku územního systému ekologické stability byla jako jedna 
z podmínek závazného stanoviska orgánu územního plánování, nastavena podmínka zajištění ochrany 
prvků územního systému ekologické stability v souladu s požadavky ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po jejímž splnění bude záměr 
přípustný. Podmínka je splněna způsob křížení umožňuje zachování prvku ÚSES. V době realizace musí 
být přijata opatření za účelem ochrany ÚSES. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčených pozemcích v 
katastrálním území Studenec u Trutnova z hlediska souladu s územním plánem Trutnov za splnění 
stanovených podmínek přípustné. 

Jak je zřejmé z porovnání obsahu dokumentací, pozemek p. č. 4338 v katastrálním území Starý 
Rokytník, který je jako jediný v citovaném katastrálním území dotčen záměrem, se dle grafické části 
územního plánu Trutnov, výkresu označeného jako „Hlavní výkres", nachází v ploše změn (zastavitelné 
ploše „Z81") „plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)", pro kterou je dle kapitoly 6. textové části 
územního plánu Trutnov označené jako „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití ..." stanoveno jako hlavní využití „provozování silniční 
dopravy a zařízení pro silniční dopravu", jako přípustné využití „rychlostní silnice, silnice I., II. a III. třídy, 
místní obslužné a účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště, garáže, parkovací domy, 
dopravní manipulační plochy; stavby pro administrativu; stavby a zařízení pro provozování silniční 
dopravy; stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu; plochy zeleně". 

Z uvedeného je zřejmé, že umístění záměru na pozemku p. č. 4338 v katastrálním území Starý 
Rokytník je v souladu s územním plánem Trutnov. 
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Z grafické části územního plánu Trutnov je zřejmé, že dotčený pozemek v katastrálním území 
Starý Rokytník přímo navazuje na zastavěné území, stabilizovanou plochu „plochy bydlení v rodinných 
domech - venkovské (BV)“. V souvislosti s možným dotčením navazujícího území určeného územně 
plánovací dokumentací k zastavění byly mimo jiné krajským úřadem stanoveny podmínky, a to, že při 
umisťování záměru na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna 
zástavba sousedního pozemku ani omezeno funkční využití navazujících území. Při splnění těchto 
podmínek bude záměr přípustný. Podmínka je splněna navrhovaná dálnice ani její ochranné pásmo 
neznemožní zástavbu ani neovlivní funkční využití plochy BV. Dálnice je v tomto úseku opatřena 
protihlukovou stěnou. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčeném pozemku v 
katastrálním území Starý Rokytník z hlediska souladu s územním plánem Trutnov za splnění 
stanovených podmínek přípustné. 

3.5.4 Údaje o souladu s cíli a úkoly územního plánování  

Politika územního rozvoje (dále jen PÚR ČR) stanovuje pro dané území obecné priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, formulované v článku 14 - 32. Záměr není 
v rozporu s prioritami územního plánování PÚR ČR. 

Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje. Pro výše zmíněnou rozvojovou oblast „OB4“ 
a rozvojovou osu „OS4“ vyplývají ze zásad územního rozvoje konkrétní úkoly pro územní plánování. 
Předmětného záměru se týká úkol pro územní plánování stanovený pro „OS4“, a to „respektovat 
specifické území obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v betlémě 
prohlášené za památkovou rezervaci.“ Navrhovaný záměr okrajově zasahuje v km 115,9 – 116,7 do 
ochranného pásma památkové rezervace Kuks. Dotčenému úseku v prostoru NKP Kuks byla věnována 
unikátní pozornost. Studie vlivu na krajinný ráz podrobně hodnotila vliv navrhované stavby to i s ohledem 
na specifické území obce Kuks. Navrhovaná stavba je jako celek navržena s ohledem na kritéria ochrany 
krajinného rázu, a proto je hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu. V rámci Studie vegetačních 
úprav byly partie v úseku OP Kuks osazeny vhodnými druhy keřů a solitérních stromů potenciální 
přirozené vegetace, a to v souladu s odsouhlasenou druhovou skladbou. Jsou respektovány podmínky 
ochrany z vyhlášky č. 152/16-1897. 

Co se cílů a úkolů územního plánování, je namístě uvést, že Zásady územního rozvoje  převzaly 
bez věcné změny svého obsahu polohu koridoru rychlostní silnice R11 Jaroměř - Královec vymezenou v 
Územním plánu velkého územního celku Trutnovsko - náchodsko, který byl schválen Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 14.10.2004, jako veřejně prospěšná stavba s označením „D1". Tato poloha 
koridoru v území byla zpřesňována prostřednictvím územních plánů obcí, které byly následně pořizovány.      

Při posouzení otázky souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování ve správním území 
Heřmanice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Choustníkovo Hradiště, Vítězná je možno konstatovat, že z 
pohledu územního plánování, zejména jeho cílů a úkolů, je zachována kontinuita řešení polohy koridoru 
rychlostní silnice R11 (dálnice II. třídy D11) v předmětných územích. 

U obcí, které nemají pořízenou ÚPD, je DÚR zpracována v souladu se ZÚR, s cíli a zásadami 
územního plánování dle §18 Stavebního zákona, v souladu s veřejnými zájmy, dle technických a 
právních norem.  

Udržitelný rozvoj, hospodářský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel dotčených obcí a 
zachování hodnot životního prostředí pro budoucí generace je potvrzeno dokumentací EIA. 

Pokud se civilní ochrany týče, stavba umožní rychlý přesun techniky věcně příslušných orgánů a 
dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, při činnostech prováděných s cílem 
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy 
lidí a jejich životní podmínky. 

Trasa dálnice přetíná zemědělské pozemky, navrhli jsme přeložky účelových komunikací a 
doplnění sítě účelových komunikací pro zajištění obslužnosti dotčených pozemků, podmínky dopravní 
obslužnosti měníme přijatelným způsobem. 
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Je navržena úprava (doplnění) sítě cest s důrazem na zemědělství, lesnictví a turistické trasy. 

Ochranné pásmo nezasahuje do ploch pro bydlení. Naše řešení nevyžaduje uplatnění „sklápění“. 

Orgánem územního plánování byl posouzen soulad navrhovaného záměru z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování formulovaných v ustanoveních § 18 a 19 stavebního 
zákona. 

Předpoklady pro umístění záměru ve smyslu § 18 odst. 1 stavebního zákona jsou vytvořeny 
v ZÚR a územních plánech obcí, vyjma obcí Kocbeře a Hajnice, které nemají zpracovaný územní plán. 

V případě správního území obce Kocbeře byly za účelem ochrany území zpracovány územní 
studie, a to zejména „Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavbu rychlostní silnice R11 
na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" a „Posouzení vybraných otázek souvisejících s 
případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce Kocbeře". Předmětem 
řešení územní studie „Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavbu rychlostní silnice R11 
na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" je pak například zpracování návrhu opatření a záměrů 
vedoucích k vyváženému rozvoji obcí v oblasti sociální, hospodářské a životního prostředí v souvislosti 
se záměrem výstavby rychlostí silnice R11 Jaroměř - Trutnov (dálnice D11), při respektování principů a 
zásad vyplývajících ze stavebního zákona. Jak vyplývá z předložené dokumentace k záměru D11 1108 
„Udržitelný rozvoj, hospodářský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel dotčených obcí a zachování 
hodnot životního prostředí pro budoucí generace je potvrzeno dokumentací EIA." Pokud se týká 
správního území obce Hajnice, je z předložené dokumentace k záměru D11 1108 zřejmé, že umístěním 
záměru nedojde v citovaném správním území k narušení vyvážených podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Jak je dále patrné z obsahu 
předložené dokumentace k záměru D11 1108, trasa dálnice II. třídy D11 je vedena mimo zastavěné 
území obce Hajnice, v souběhu se stávající silnicí I/37. Z dokumentace k záměru D11 1108 rovněž 
vyplývá, že umístěním záměru „nedojde k omezení rozvojových ploch, fragmentaci zástavby ani narušení 
soudržnosti společenství obyvatel obce". 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 stavebního zákona zásady územního rozvoje stanovují priority 
územního plánování na základě sledování společenského a hospodářského potenciálu rozvoje a v 
souladu s podmínkami koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a směřují 
tak k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 
Naplňování uvedeného cíle rovněž dokládá předložená dokumentace k záměru D11 1108, z jejíhož 
obsahu mimo jiné vyplývá, že trasa dálnice je odkloněna od významných rozvojových ploch vymezených 
pro potenciální bytovou a občanskou zástavbu, a tím respektuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území. 

Ustanovení § 18 odst. 3 stavebního zákona, ze kterého mimo jiné vyplývá, že orgány územního 
plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu 
a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území, je naplňováno územně plánovací dokumentací dotčených obcí. 
Územní plány a zásady územního rozvoje zkoordinovaly veřejné i soukromé záměry změn v území a 
vymezily veřejně prospěšné stavby. V případě správního území obce Kocbeře byly za účelem ochrany 
území zpracovány územní studie. Orgán územního plánování podmínkami závazného stanoviska 
zkonkretizoval požadavky na ochranu veřejných zájmů. 

Na základě posouzení územně plánovacích dokumentací ve vazbě na předmětný záměr bylo 
zjištěno, že zásady územního rozvoje a územní plány dotčených obcí, v souladu s ustanovením § 18 
odst. 4 stavebního zákona, ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Krajský úřad rovněž ve 
smyslu uvedeného ustanovení stanovil podmínky, za kterých bude umístění záměru do území přípustné. 

Z hlediska uplatňování úkolu stanoveného v § 19 odst. 1 písm. a) stavebního zákona krajský úřad 
posoudil stav území dotčeného záměrem. Při tomto posuzování vycházel ze zásad územního rozvoje, 
územních plánů dotčených obcí a územně analytických podkladů. Lze tak konstatovat, že územní plány 
na základě ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesnily a rozvinuly cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje a 
politikou územního rozvoje. Dále bylo zjištěno, že z územně analytických podkladů nevyplývají pro území 
dotčené záměrem žádné požadavky na změny. 
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V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je koncepce rozvoje území, 
včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území stanovena územně plánovací 
dokumentací. Z předložené dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, že navrhovaným záměrem je 
respektováno současné dopravní řešení s ohledem na charakter dotčeného území a rovněž dopravní 
řešení v návaznosti na širší vztahy v území. 

V případě předmětného záměru byl posouzen rovněž soulad s ustanovením § 19 odst. 1 písm. c), 
ze kterého vyplývá požadavek prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Veřejný zájem 
na provedení záměru vyplývá z politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. V zásadách 
územního rozvoje a územních plánech dotčených obcí (kromě obcí Kocbeře a Hajnice) je záměr 
vymezen jako veřejně prospěšná stavba. Z předložené dokumentace k záměru D11 1108 pak vyplývá, že 
ochrana přírody a krajiny bude v rámci realizace předmětného záměru řešena v souladu s požadavky 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zásahy projektované 
trasy do významných krajinných prvků jsou minimalizovány technickým řešením (zejména mostními 
objekty). Ve složce označené jako „B Souhrnná technická zpráva" je pak například uvedeno následující: 
„Navrhovaná stavba D11 1108 Jaroměř - Trutnov je jako celek navržena s ohledem na kritéria ochrany 
krajinného rázu dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto hodnocena jako 
únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle zákona." 

Ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, ze kterého vyplývá následující „stanovovat 
urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství" je naplňováno 
prostřednictvím podmínek pro umístění záměru do území, které krajský úřad v závazném stanovisku 
stanovil. 

Z hlediska využitelnosti navazujících území byly krajským úřadem, s ohledem na požadavky 
ustanovení § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, nastaveny podmínky pro využití navazujících 
(přilehlých) území a sousedních pozemků tak, aby při umisťování záměru nebylo omezeno nebo 
znemožněno jejich funkční využití, stanovené platnou územně plánovací dokumentací. 

Časové údaje o realizaci záměru a členění na etapy je, ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 písm. 
f) stavebního zákona, obsaženo v předložené dokumentaci k záměru D11 1108. Navrženou etapizací, 
kdy navrhovaný záměr navazuje na úsek dálnice II. třídy „1107 Smiřice - Jaroměř", jsou naplňovány úkoly 
vyplývající z územně plánovací dokumentace kraje a dotčených obcí. 

Z vyhodnocení obsahu předložené dokumentace k záměru D11 1108 vyplývá, že s ohledem na 
charakter záměru nedojde jeho umístěním ke vzniku situace, kdy by bylo nezbytné vytvářet v území 
podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich důsledků, ve 
smyslu ustanovení §19 odst. 1 písm. g) stavebního zákona. 

Z hlediska posouzení souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. h) stavebního zákona lze 
konstatovat, že navrhovaný záměr vytváří v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých 
hospodářských změn, neboť se jeho realizací zlepší dopravní dostupnost území a budou tak vytvořeny 
předpoklady pro řešení takovýchto situací. 

Jak vyplývá z předložené dokumentace k záměru D11 1108, záměrem nebude narušeno kvalitní 
bydlení, jsou navržena technická řešení pro minimalizaci vlivu na okolní zástavbu (zejména protihlukové 
stěny, vegetační úpravy) a doprava bude odvedena ze zastavěného území. Z hlediska rozvoje 
cestovního ruchu a rekreace bude realizací záměru umožněn rychlejší a bezpečnější přesun cestujících. 
Záměrem jsou tak naplňovány požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona. 

Podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů, v souladu s 
požadavkem ustanovení § 19 odst. 1. písm. j) stavebního zákona, jsou prověřovány v rámci územně 
plánovací dokumentace. V zásadách územního rozvoje a v územních plánech dotčených obcí (kromě 
obcí Kocbeře a Hajnice) je záměr vymezen jako veřejně prospěšná stavba. V případě správních území 
obcí Kocbeře a Hajnice je tedy uvedený úkol naplňován v rámci řešení zásad územního rozvoje, kterými 
je vymezena veřejně prospěšná stavba pro předmětný záměr. 

Z hlediska posouzení souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. k) stavebního zákona lze 
konstatovat, že záměrem jsou v území vytvářeny podmínky pro zajištění civilní ochrany. Tuto skutečnost 
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dokládá předložená dokumentace k záměru D11 1108, ve které je mimo jiné uvedeno, že „Pokud se 
civilní ochrany týče, stavba umožní rychlý přesun techniky věcně příslušných orgánů a dalších 
zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, při činnostech prováděných s cílem 
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy 
lidí a jejich životní podmínky." 

Podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. l) stavebního zákona je úkolem územního plánování mimo 
jiné určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. Jak vyplývá z předložené 
dokumentace k záměru D11 1108 požadavky na asanace a demolice v rámci záměru navrhovány nejsou. 
Z obsahu dokumentace k záměru D11 1108 je pak dále zřejmé, že plochy zařízení stavenišť a dočasných 
záborů budou rekultivovány. 

Požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. m) stavebního zákona jsou záměrem naplňovány, z 
předložené dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, že ochranné pásmo památkové rezervace obce 
Kuks je navrhovaným záměrem respektováno. Krajský úřad rovněž ve smyslu uvedeného ustanovení 
stanovil podmínku respektování podmínek ochrany stanovených Vyhláškou Okresního národního výboru 
v Trutnově č. 152/16-1897 ze dne 17.09.1987, kterou se určuje ochranné pásmo památkové rezervace v 
obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě. 

Jak je zřejmé z předložené dokumentace k záměru D11 1108, záměr neomezí využívání 
přírodních zdrojů. Dále je z dokumentace k záměru D11 1108 patrné, že jsou v rámci realizace záměru 
navržena taková technická opatření, která zamezí negativním vlivům na zdroje podzemní vody. V 
souladu s požadavkem ustanovení § 19 odst. 1 písm. n) stavebního zákona krajský úřad stanovil rovněž 
jako podmínku, po jejímž splnění bude záměr přípustný, posouzení ochrany vodních zdrojů. 

3.5.4.1 Údaje o souladu s cíli a úkoly územního plánování Kocbeře  

S ohledem na skutečnost, že pro správní území obce Kocbeře není zpracován územní plán, bylo 
pak při posuzování souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování v katastrálním území Kocbeře 
rovněž vycházeno z územních studií, řešících mimo jiné správní území obce Kocbeře, což je zřejmé z 
vyhodnocení priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje a dalších úkolů pro územní 
plánování vyplývajících ze zásad územního rozvoje. Územní studie byly pro dané území zpracovány 
zejména z důvodu zajištění ochrany tohoto území, když pro správní území obce Kocbeře není, kromě 
zásad územního rozvoje, pořízena žádná podrobnější územně plánovací dokumentace. 

K zajištění příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství 
obyvatel v území obce dokumentace uzpůsobuje svůj návrh.  

Záměr musí být v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací [§ 90 písm. a) stavebního 
zákona]. Ta v sobě zahrnuje podle ust. § 2 odst. 1 písm. n) stavebního zákona zásady územního rozvoje, 
územní plán a regulační plán, se kterými záměr musí být v souladu. Pro obce Kocbeře není schválen 
územní plán ani regulační plán. Dokumentace pro územní řízení DÚR je zpracována v souladu se 
zásadami územního rozvoje, jak je výše uvedeno, a dostupnými podklady související s obcí Kocbeře s 
ohledem na absenci územního plánu Kocbeře.  

Záměr musí být v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území [§ 90 písm. b) stavebního 
zákona]. Stavbou D11 nedojde k zásadnímu ovlivnění urbanistických hodnot  území obce Kocbeře.  

V zásadách územního rozvoje jsou stanoveny obecné priority územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a 
požadavků na udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou 
stanovovány podmínky pro změny v konkrétních plochách. Z hlediska posouzení předmětného záměru 
ve vztahu k prioritám územního plánování stanovených v zásadách územního rozvoje lze konstatovat 
následující. 

1. tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, včetně lokalizace progresivních 
ekonomických odvětví v technologicky náročných výrobních oborech založených na inovacích, výzkumu 
a vývoji, podnikatelských inkubátorů, inovačních center a vědecko-technologických parků,  zejména v 
území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os - správní území obce Kocbeře je zásadami 
územního rozvoje zařazeno do „OS4 Rozvojové osy Praha - Hradec Králové / Pardubice (podél dálnice 
D11) - Trutnov - hranice ČR / Polsko (- Wroclaw)". Vymezením citované rozvojové osy OS4 v zásadách 
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územního rozvoje dochází k naplňování uvedené priority. Důvodem pro stanovení citované priority je 
mimo jiné zvýšený tlak na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a 
nadmístního významu. Předmětný záměr bude součástí mezinárodní silniční sítě, svým charakterem 
přispěje k rozvoji území. Daná problematika je podrobněji řešena ve zpracovaných územních studiích pro 
předmětné území, a to v územních studiích označených „Studie příležitostí souvisejících s realizací 
záměru výstavbu rychlostní silnice R11 na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště", Ing. arch. 
Vlasta Poláčková, Urbanistický atelier UP-24, 12/2009 a „Posouzení vybraných otázek souvisejících s 
případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce Kocbeře", Dopravně 
inženýrská kancelář, 09/2016 (dále jen „územní studie zpracované pro předmětné území"). V rámci první 
jmenované územní studie je mimo jiné řešeno vymezení vhodných rozvojových lokalit, zejména pro 
drobné podnikání. Z obsahu druhé jmenované studie pak mimo jiné vyplývá, že „Umístěná VPS dálnice 
II. třídy vytváří příznivé podmínky pro hospodářský rozvoj v území v oblasti výroby a drobného 
podnikání." 

2. tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu podporujícího 
sociální soudržnost obyvatel kraje a ekonomickou prosperitu kraje - důvodem pro stanovení citované 
priority je zejména potřeba postupného posilování hospodářského pilíře a pilíře soudržnosti obyvatel v 
územích, která vykazují výrazný rozvojový potenciál a zvýšený tlak na změny v území z důvodu 
soustředění aktivit mezinárodního, republikového a nadmístního významu. Problematika vymezování 
rozvojových ploch je podrobněji vyhodnocena v územních studiích zpracovaných pro předmětné území. Z 
obsahu řešení územních studií zpracovaných pro předmětné území nevyplynula pro správní území obce 
Kocbeře potřeba vymezení ploch pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu. Předmětem 
záměru není umisťování staveb pro občanskou vybavenost. 

3. tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro 
zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho 
vnitřní prostupnosti - důvodem pro stanovení citované priority je především potřeba účelného dobudování 
sítě silniční dopravní infrastruktury, nezbytné pro zabezpečení udržitelného rozvoje území kraje a 
zabezpečení tranzitních vazeb mezinárodního a republikového významu. Záměr bude součástí 
mezinárodní silniční sítě, realizací záměru dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti na území 
Královéhradeckého kraje. Z obsahu územní studie „Posouzení vybraných otázek souvisejících s 
případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce Kocbeře" mimo jiné 
vyplývá, že navrhovaný záměr respektuje stávající i navrhované dopravní vazby v dotčeném území a 
jeho realizací se zlepší dostupnost okolních cílů. Záměr je rovněž navržen v souladu se zásadami 
územního rozvoje a svým charakterem (dopravní infrastruktura nadmístního významu) naplňuje 
stanovenou prioritu. 

3a.  tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy 
na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména 
návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem 
obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně 
technických, provozních či organizačních opatření,- z obsahu předložené dokumentace vyplývá, 
předmětný záměr povede ke zmírnění negativních účinků tranzitní silniční dopravy na obyvatelstvo, je 
navržena přeložka mezinárodního tahu mimo intenzivně obydlená území 

3b. tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob a 
environmentálně šetrných způsobů dopravy (zejména železniční, pěší a cyklistická doprava) a pro jejich 
vzájemnou provázanost, zejména utvářením podmínek pro zajištění přepravních vazeb jízdní kolo / 
automobil – autobus / trolejbus – vlak a vybavováním přestupních uzlů a přestupních míst kapacitně 
odpovídajícími veřejnými parkovišti pro osobní automobily typu Park and Ride (P+R) a odstavnými 
zařízeními pro jízdní kola typu Bike and Ride (B+R),- předmětný záměr přispěje ke zvýšení atraktivity 
veřejné dopravy snížením jízdní doby autobusové dopravy, zejména dálkových spojů vedených v trase 
dálnice. 

3c. tvorba územních podmínek pro dobudování základní sítě kapacitních silnic D11 a D35 na území 
kraje,- předmětný záměr vede k dobudování dálnice D11 
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3d.  tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti krajského města Hradec Králové 
ze všech částí Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost veřejnou dopravou osob, -
předmětný záměr zajišťuje zlepšení dostupnosti krajského města ze severovýchodní části kraje 

3e. tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí 
Královéhradeckého kraje, zejména Broumovska, Krkonoš a Orlických hor, s důrazem na zohlednění 
přírodních a krajinných hodnot těchto území, včetně ochranného statutu těchto území, - předmětný záměr 
zlepší dopravní obslužnost okrajových částí Královéhradeckého kraje zejména Krkonoš 

3f. vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi obcemi a 
jejich spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými atraktivitami cestovního 
ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené krajinné osy, - předmětný záměr 
podporuje podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, předmětem je mimo jiné doplnění stezky podél silnice 
II/300 v úseku přeložky související s MÚK Kocbeře, tím dojde k oddělování cyklistického provozu od 
motorové dopravy. Dále vlivem provedení záměru dojde ke snížení intenzity dopravy motorových vozidel 
na stávající silnici I/37, výhledově silnici II.tř, po které jsou vedeny krátké úseky cyklotras. Je zachována 
síť polních a lesních cest vhodných pro cyklistický pohyb. 

4. tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné 
pro zajištění optimálního napojení a technické obsluhy rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy - z 
obsahu předložené dokumentace k záměru D11 1108 nevyplývá, že by součástí řešení záměru byl i 
rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu, když v jeho rámci jsou navrhovány pouze přeložky 
stávajících sítí technické infrastruktury. Z obsahu územní studie „Posouzení vybraných otázek 
souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce 
Kocbeře" pak mimo jiné vyplývá, že „Výstavba VPS dálnice II. třídy neohrožuje stávající ani plánované 
zasíťování obce technickou infrastrukturou." Ze složky označené jako „Průvodní zpráva", která je 
součástí dokumentace k záměru D11 1108 je dále zřejmé, že „Úsek stavby dálnice D11 v obci Kocbeře 
neovlivňuje stávající sítě technické vybavenosti obce ani neomezuje plánovanou výstavbu sítí technické 
infrastruktury obce dle studie UP 24, tj. není ohrožen hospodářský rozvoj ani předpoklad pro výstavbu." 

4a. vytváření územních podmínek pro dostupnost služeb spojů a elektronických komunikací, včetně 
rozvoje kapacitních sítí vysokorychlostního internetu a optických přístupových sítí, - předmětný záměr 
neovlivňuje dostupnost veřejných služeb spojů a elektronických komunikací mimo dálnici, v dálničním 
tunelu, která je umísťován ve správním území Kocbeře, bude dostupné radiové spojení a sítě mobilních 
operátorů, tísňové spojení přes SOS skříně a hlásky v celé trase je dostupné veřejnosti. 

5. vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a 
zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na vysokou 
kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí 
odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury - 
podrobněji je tato problematika řešena v územních studiích zpracovaných pro předmětné území, v jejich 
obsahu jsou vymezeny a vyhodnoceny potenciální plochy pro obytnou či smíšenou zástavbu. V rámci 
řešení územní studie „Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavbu rychlostní silnice R11 
na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště" jsou mimo jiné navrhována opatření k eliminaci 
negativních vlivů souvisejících se záměrem výstavby dálnice D11. Z hlediska zajištění dodávky vody je 
pak z obsahu územní studie „Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného 
dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako 
„rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce Kocbeře" zřejmé, že v oblasti ochrany vodních zdrojů 
navrhovaná dálnice II. třídy D11 neohrozí podmínky života budoucích generací. Z obsahu předložené 
dokumentace k záměru D11 1108 dále vyplývá, že součástí záměru budou rovněž protihluková opatření 
(např. protihlukové stěny, vegetační úpravy), které budou přispívat k zajištění kvalitního bydlení v 
předmětném území. 

5a. vytváření územních podmínek pro připojení obyvatel na veřejnou kanalizaci a pro nezbytné 
rozšíření stávajících anebo výstavbu nových čističek odpadních vod nebo jejich intenzifikaci a 
modernizaci, zejména v obcích ORP Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice a Jičín, vytváření 
územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou zejména na území 
ORP Jičín, Hradec Králové a Nový Bydžov – předmětný záměr neovlivní připojení obyvatel na veřejnou 
kanalizaci, v souvislosti se záměrem nedochází k omezení plánované výstavby sítí technické 
infrastruktury. 
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5b. vytváření územních podmínek pro zachování a další rozvoj polycentrické sídelní struktury území 
kraje založené na krajském městě Hradec Králové jako hlavním nadregionálním centru osídlení kraje, na 
městech Náchod, Trutnov, Jičín a Rychnov nad Kněžnou jako významných regionálních centrech 
osídlení kraje a na mikroregionálních centrech osídlení, městech Broumov, Jaroměř, Nové Město nad 
Metují, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Nový Bydžov, Hořice, Nová Paka, Dvůr Králové nad Labem a 
Vrchlabí a Červený Kostelec, plnících ve struktuře osídlení kraje roli hlavních obslužných center osídlení 
s koncentrací občanského vybavení nadmístního významu zejména v oblasti školství, zdravotnictví, 
sociální péče, kultury či sportu a s koncentrací širokého spektra ekonomických aktivit generujících 
nabídku pracovních příležitostí v různých segmentech hospodářství, - předmětný záměr neomezuje 
podmínky pro zachovaní a rozvoj polycentrické sídelní struktury, předmětný záměr zlepšuje dopravní 
obslužnost přilehlých sídelních aglomerací a tím podporuje jejich rozvoj 

5c. posilování významu a rozvoj obslužného potenciálu subregionálních center osídlení Česká 
Skalice, Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Opočno a Týniště nad Orlicí, - předmětný záměr rozvíjí 
obslužný potenciál subregionálních center osídlení Česká Skalice, Hostinné.  

5d. respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce a 
zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny, - Z předložené 
dokumentace je zřejmé, že záměr negativně neovlivní vzájemné prostorové oddělení sídel územím volné 
krajiny. Jak ZÚR uvádí, vzájemné prostorové oddělení sídel má kromě zachování maximální možné 
migrační prostupnosti volné krajiny obklopující sídla pro volně žijící živočichy i pro člověka význam rovněž 
pro krajinný ráz a zachování vnějšího obrazu jednotlivých sídel v krajině a pro zachování integrity a 
charakteru sídel. Migrace volně žijících živočichů je podpořena vhodným návrhem mostních objektů, 
respektováním prvků ÚSES. 

6. navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku obytných 
území prostorově a provozně izolovaných od stabilizovaných obytných území a předcházet vzniku 
rozsáhlých obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné prostupnosti, - důvodem pro 
stanovení citované priority je především potřeba tvorby příznivých podmínek pro kvalitní životní, resp. 
obytné prostředí. Podrobněji je tato problematika řešena v územních studiích zpracovaných pro 
předmětné území. Z obsahu územní studie „Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným 
vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce Kocbeře" mimo jiné 
vyplývá, že „Umístěná VPS dálnice II. třídy neohrožuje předpoklad pro výstavbu a udržitelný rozvoj území 
v oblasti výroby a drobného podnikání." 

6a. vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského vybavení, 
zejména školství, zdravotnictví a sociální péče s ohledem na demografické trendy v počtu a věkové 
struktuře obyvatel a s ohledem na adekvátní i budoucí potřeby obyvatel za účelem zvýšení kvality života 
obyvatel kraje, - předmětný záměr podporuje dopravní dostupnost občanského vybavení v regionálních 
centrech a mikroregionálních centrech plnících ve struktuře osídlení kraje roli hlavních obslužných center 
osídlení s koncentrací občanského vybavení nadmístního významu zejména v oblasti školství, 
zdravotnictví, sociální péče, kultury či sportu a s koncentrací širokého spektra ekonomických aktivit. 

7. vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, 
sociálních a kulturních služeb, sportovních a volnočasových zařízení) - z obsahu předložené 
dokumentace k záměru D11 1108 nevyplývá, že by součástí řešení záměru bylo doplnění občanského 
vybavení v předmětném území. Konkrétní výstupy, v nichž by byl stanoven požadavek na řešení 
občanského vybavení ve správním území obce Kocbeře, z obsahu zásad územního rozvoje nevyplývají. 

8. vytváření územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství a 
pro ochranu orné a lesní půdy, zejména ve venkovských územích a oblastech, při zachování 
ekologických funkcí krajiny, - z obsahu územní studie „Posouzení vybraných otázek souvisejících s 
případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce Kocbeře" mimo jiné 
vyplývá, že „Umístěná VPS dálnice II. třídy D11 svým vlivem na zemědělsky obhospodařovanou půdu 
neohrožuje podmínky života budoucích generací." Jak je dále patrné z předložené dokumentace k 
záměru D11 1108, navrhovaná stavba svým umístěním neohrožuje ani neomezuje zemědělský rozvoj v 
obci Kocbeře. 
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8a. vytváření územních podmínek pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj 
území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje území 
realizací veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy území, - předmětný záměr je veřejná infrastruktura 
podmiňující realizaci dalších záměru v území 

8b. vytváření územních podmínek pro oživení místní ekonomiky obcí v hospodářsky problémových 
regionech, zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní zdroje, 
místní produkty a rozvíjející tradiční hospodářská odvětví a lokální hospodářský potenciál území, - 
Umístěná VPS dálnice II. třídy neohrožuje předpoklad pro výstavbu a udržitelný rozvoj území v oblasti 
výroby a drobného podnikání. 

8c. vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských území a 
oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně cestovního ruchu, 
-  Dálnice D11 a zejména její napojení na ostatní komunikace, umožní rychlé, bezpečné a přehledné 
přiblížení k obcím v trase dálnice, a tím zásadním způsobem přispěje k udržitelnému rozvoji obcí v oblasti 
cestovního ruchu, výroby, drobného podnikání. 

8d. v území podél hranice s Polskem a podél hranic se sousedními kraji vytváření územích podmínek 
pro vzájemnou kooperaci a provázanost sídelní struktury, veřejné infrastruktury, ekonomických aktivit a 
infrastruktury cestovního ruchu (zejména pěších, cyklistických či běžeckých tras, cyklostezek a 
hipostezek) na obou stranách hranice, přičemž na území I. zóny Krkonošského národního parku je třeba 
stávající cestní síť považovat za stabilizovanou, - uvedená priorita na předmětný záměr nedopadá, neboť 
není navrhován ve jmenovaném území 

9. vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální 
dopravní obslužnosti území kraje s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského 
vybavení včetně rekreace pro všechny obyvatele kraje - důvodem pro stanovení citované priority je 
zejména potřeba zajištění dosavadní a postupné zvyšování budoucí úrovně silniční a cyklistické dopravní 
infrastruktury, a to při účelném a hospodárném vynakládání veřejných prostředků. Podrobněji je tato 
problematika řešena v územních studiích zpracovaných pro předmětné území. Z obsahu územní studie 
„Posouzení vybraných otázek souvisejících s případným vlivem vymezeného dopravního koridoru 
řešeného v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" 
při průchodu územím obce Kocbeře" mimo jiné vyplývá, že „Návrh respektuje stávající i navrhované 
dopravní vazby, obsluha území a dostupnost okolních cílů se zlepší. Návrh VPS dálnice II. třídy zajišťuje 
obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů." Z obsahu předložené dokumentace k záměru 
D11 1108, ze složky označené jako „Průvodní zpráva" pak dále vyplývá, že „Dálnice D11 a zejména její 
napojení na ostatní místní komunikace, umožní rychlé, bezpečné a přehledné přiblížení k obci Kocbeře, a 
tím zásadním způsobem přispěje k udržitelnému rozvoji obce v oblasti cestovního ruchu, výroby, 
drobného podnikání." V souvislosti s problematikou zlepšení dopravní prostupnosti území bylo jako jedna 
z podmínek závazného stanoviska orgánu územního plánování, stanoveno vytvoření podmínek pro 
zajištění prostupnosti území pro chodce a cyklisty. 

10. přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných výrobních,  
skladových a dalších ploch a areálů, území opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a 
rekultivaci (brownfields) před plošným rozvojem zástavby mimo zastavěné území, zejména pak na úkor 
kvalitních zemědělských půd a ploch lesa - uvedená priorita na předmětný záměr nedopadá, neboť není 
navrhován ve jmenovaném území. V obsahu výše uvedených územních studií ani v obsahu zásad 
územního rozvoje nebyly ve správním území obce Kocbeře takovéto lokality identifikovány a tím ani 
nevznikly požadavky na řešení této problematiky. 

10a. navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně nezastavěného 
území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti dopravní a 
technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení, - uvedená priorita na předmětný 
záměr nedopadá 

10b. předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před negativními vlivy 
z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy, - předmětný záměr předchází střetům v území, okolní 
území je chráněno před negativními vlivy z dopravy např. protihlukovými opatřeními, vhodným vedením 
trasy. 
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10c. upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř stávajících 
průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně, před intenzivním rozvojem výrobních aktivit ve vizuálně 
exponovaných a přírodně citlivých polohách mimo zastavěné území a ve volné krajině, -  uvedená priorita 
na předmětný záměr nedopadá, neboť se neslučuje s charakterem záměru. 

11. územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin - uvedená 
problematika se netýká předmětného záměru, když se jedná o dopravní stavbu. 

12. vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a 
rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, při zachování a rozvoji 
hodnot území, zejména jedinečných předmětů ochrany přírody a krajiny, urbanistických struktur území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny a při respektování absorpční kapacity, limitů rozvoje a 
únosnosti daného území - z obsahu územní studie „Posouzení vybraných otázek souvisejících s 
případným vlivem vymezeného dopravního koridoru řešeného v platných Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje jako „rychlostní silnice R11" při průchodu územím obce Kocbeře" mimo jiné 
vyplývá, že dálnice D11 zvýší obci Kocbeře potenciál spočívající v rozšíření nabídky ubytování s 
možností výjezdů za nedalekými rekreačními cíli. Z předložené dokumentace k záměru D11 1108 je pak 
dále zřejmé, že v jejím rámci jsou respektovány a řešeny požadavky na cestovní ruch a rekreaci v 
dotčeném území. 

12a. v oblastech turisticky zatím méně využívaných podpora rozvoje sítě infrastruktury cestovního 
ruchu, například sítě ubytovacích a stravovacích zařízení a spojité sítě tras a stezek pro pěší turistiku, 
cyklistickou turistiku, hipoturistiku a běžecké lyžování, a to nejen v oblastech tradičně turisticky 
využívaných, ale také v oblastech turisticky zatím méně rozvinutých,- záměr zachovává síť tras pro pěší a 
cyklisty. Po realizaci záměru dojde ke k poklesu intenzity dopravy na stávající silnici I/37, výhledově silnici 
II.tř.. Toto je přínosem pro cyklotrasy, které jsou částečně vedeny po této komunikaci. 

12b. vytváření územních podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí v docházkové vzdálenosti 
z míst bydliště, zejména utvářením spojitého systému veřejných prostranství sídel s přímou prostorovou a 
provozní vazbou na navazující volnou krajinu, především na cestní síť v krajině, zajištěním prostupnosti 
volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a vymezováním souvislých ploch veřejně přístupné zeleně 
v sídlech a v bezprostřední vazbě na ně, - záměr respektuje stávající síť komunikací vhodných pro pohyb 
cyklistů a pěších. Jsou navrženy přeložky těchto komunikací a mimoúrovňová křížení s dálnicí.  

12c. vytváření územních podmínek pro stabilizaci a rozvoj vedení mezinárodní cyklostezky č. 2 
Labská, včetně zajištění návazností regionální sítě cyklotras na cyklostezku Labská, - záměr neomezuje 
podmínky pro stabilizaci a rozvoj mezinárodní cyklotrasy č. 2. V místě křížení je navržena vysoká mostní 
estakáda bez dopadu na stezku. Stezka neleží ve správním území Kocbeře. Spojitost regionálních 
cyklotras, které jsou ve správním území Kocbeře vedeny, je zachována. 

12d. vytváření územních podmínek pro rozvoj vodní turistiky na významných vodních tocích a vodních 
plochách a v jejich okolí, včetně rozvoje potřebné základní i doprovodné infrastruktury, a to při zohlednění 
přírodních hodnot a ochranného statutu konkrétního území, - uvedená problematika se netýká 
předmětného záměru, když se jedná o pozemní komunikaci. Vodní tok Labe není záměrem omezen. 

13. tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje - záměrem je 
uvedená priorita naplňována, když jeho realizací dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti hodnot území a 
bude umožněno zpřístupnění turistických atraktivit, jako jsou například památková rezervace Kuks, ZOO 
Dvůr Králové nad Labem, vodní nádrž Les Království nebo Krkonoše (města Janské Lázně, Pec pod 
Sněžkou apod.). 

14. vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech především v oblastech s významným 
povodňovým rizikem, kde je vysoké nebo střední povodňové ohrožení - jak je zřejmé z předložené 
dokumentace k záměru D11 1108, v prostoru správního území obce Kocbeře záměr nezasahuje do 
záplavového území. Z Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, 4. úplné aktualizace (r. 
2017) vyplývá, že ve správním území obce Kocbeře není stanoveno žádné záplavové území. 

14a. vytváření územních podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod přímo 
v místě jejich spadu, - záměr prioritu podporuje. Je navrženo svedení dešťové kanalizace z komunikace 
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přes dešťovou usazovací nádrž s odlučovačem ropných látek do retenční nádrže. Odtok z retenční nádrž 
je navržen vsakováním. 

15. stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 
sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany ploch potřebných 
pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi , pro zajištění přirozené retence 
srážkových vod i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná období sucha, pro 
protierozní opatření a pro území určená k rozlivům povodní - z předložené dokumentace k záměru D11 
1108 vyplývá, že záměrem budou vytvořeny předpoklady k řešení takových situací (např. rychlý zásah 
složek Integrovaného záchranného systému, rychlý přesun techniky) a současně stavebně technické 
řešení záměru zajišťuje ochranu území a obyvatelstva v jeho okolí proti případné krizové situaci. 

16. podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod v 
území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací 
říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření - v rámci dokumentace k záměru D11 1108 
je obsažena problematika řešení vlivu stavby na odtokové poměry v území. Její řešení bude zajišťováno 
technickými opatřeními, která jsou součástí záměru, a to zejména vodohospodářskými objekty 
(protierozními opatřeními, retenčními a sedimentačními nádržemi). Ostatní problematika vyplývající z 
citované priority, jako např. řešení protipovodňových opatření, se záměru v předmětném území nedotýká. 

17. péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") a pozemky určené pro funkci lesa (dále jen 
„PUPFL") jako jednu z hlavních složek životního prostředí - pokud se týká citované priority, již vydáním 
zásad územního rozvoje vyplynulo, že záměrem rychlostní silnice R11 (dálnice II. třídy D11) bude dotčen 
ZPF a PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa). Řešení obsažené v zásadách územního rozvoje 
bylo dohodnuto s orgány chránící veřejné zájmy na úseku ochrany ZPF a PUPFL a bylo vyhodnoceno v 
podrobnostech a měřítku zásad územního rozvoje (1 : 100 000). Dokumentace k záměru D11 1108 
upřesnila toto řešení v detailu na konkrétní pozemky. Ze složky označené jako „Průvodní zpráva", která je 
mimo jiné součástí předložené dokumentace k záměru D11 1108, pak vyplývá, že „Stavba dálnice v 
území obce Kocbeře, která protíná pozemky dotčené ochranou zemědělského fondu, se snaží 
minimalizovat zásah do významných krajinných prvků obce Kocbeře, kterými jsou lesy, vodní toky, 
rybníky." Z uvedeného je tak zřejmé, že citovaná priorita je předmětným záměrem naplňována. 

17a. minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při plánování 
liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou lesnatostí, - pokud se 
týká citované priority, již vydáním zásad územního rozvoje vyplynulo, že záměrem rychlostní silnice R11 
(dálnice II. třídy D11) bude dotčen ZPF a PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa). Řešení 
obsažené v zásadách územního rozvoje bylo dohodnuto s orgány chránící veřejné zájmy na úseku 
ochrany ZPF a PUPFL a bylo vyhodnoceno v podrobnostech a měřítku zásad územního rozvoje (1 : 100 
000). Dokumentace k záměru D11 1108 upřesnila toto řešení v detailu na konkrétní pozemky. Stavba 
dálnice v území obce Kocbeře, která protíná pozemky určené k plnění funkcí lesa, se snaží minimalizovat 
zásah do významných krajinných prvků obce Kocbeře, kterými jsou lesy, vodní toky, rybníky." Z 
uvedeného je tak zřejmé, že citovaná priorita je předmětným záměrem naplňována. 

17b. vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s rozvinutou 
přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak v oblastech s nízkou 
lesnatostí, - záměr se priority netýká ,je umísťována dopravní stavba.  

17c. vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně, - pro 
minimalizaci dopadu záměru na krajinný ráz jsou navrženy vegetační úpravy. V rámci vegetačních úprav 
jsou navrženy pásy mimolesní zeleně. 

18. ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého 
optimálního zásobování území kraje - v katastrálním území Kocbeře se nachází vodní zdroj Janská 
Studánka. Z Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, 4. úplné aktualizace (r. 2017) 
vyplývá, že záměr je dotčen ochranným pásmem citovaného vodného zdroje. Z obsahu předložené 
dokumentace k záměru D11 1108 vyplývá, že v rámci záměru byl navržen takový typ mostní konstrukce, 
který zajišťuje, že nedojde k negativním vlivům na zdroj podzemní vody. Jak je z dokumentace k záměru 
D11 1108 dále zřejmé, způsob založení mostní konstrukce vychází z hydrogeologických poměrů v území, 
které byly prověřeny v rámci hydrogeologického průzkumu. Součástí dokumentace k záměru je rovněž 
„Studie detailních hydrogeologických rizik pro vodní zdroj" (složka F.9). Z uvedeného je tak patrné, že 



D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ A Průvodní zpráva 

 

 

 
44 

záměrem jsou naplňovány požadavky na zajištění ochrany vodních zdrojů, které mimo jiné vyplývají z 
územních studií zpracovaných pro předmětné území. V souvislosti s touto problematikou bylo jako jedna 
z podmínek, po jejímž splnění bude záměr přípustný, stanoveno posouzení ochrany vodních zdrojů a v 
případě potřeby navržení technických opatření na jejich ochranu s ohledem na hydrogeologické poměry v 
území. 

19. ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního 
významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy i pro člověka, zejména 
známých a potenciálních migračních tras živočichů a silniční sítě, sítě veřejně přístupných účelových 
komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině - uvedená problematika je v 
rámci dokumentace k záměru D11 1108 řešena, její součástí je také „Migrační studie" (složka F.17). Z 
obsahu předložené dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, že v rámci záměru jsou řešeny migrační 
objekty (např. estakády, mosty, ekodukty, propustky), které byly posouzeny procesem EIA a jejichž 
základním úkolem je zabezpečit migrační propustnost stavby pro volně žijící živočichy a ochránit tím 
jejich životy. Dále z dokumentace k záměru D11 1108 vyplývá, že ve správním území obce Kocbeře 
umístěním záměru nedojde k dotčení prvků územního systému ekologické stability a záměr nebude mít 
vliv na migraci zvěře. Co se sítě pozemních komunikací všeho druhů týče, záměr ji respektuje. Tímto 
není znemožněna prostupnost krajiny pro člověka. Pohyb pěších a cyklistů v prostoru MÚK Kocbeře je 
řešen po samostatné stezce. 

20. ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách 
Zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek - záměr svým 
charakterem neovlivňuje sídelní strukturu ani urbanistické hodnoty v území. Z obsahu předložené 
dokumentace k záměru D11 1108, ze složky označené jako „Průvodní zpráva" mimo jiné vyplývá, že „V 
lokalitě plánované stavby se nenacházejí žádné archeologické památky evidované ve Státním 
archeologickém seznamu." Uvedená skutečnost je rovněž zřejmá z Územně analytických podkladů 
Královéhradeckého kraje, 4. úplné aktualizace (r. 2017). 

Zásady územního rozvoje řadí správní území obce Kocbeře do „OS4 Rozvojové osy Praha - 
Hradec Králové / Pardubice (podél dálnice D11) -Trutnov - hranice ČR / Polsko (- Wroclaw)". Pro 
citovanou rozvojovou osu „OS4" vyplývají ze zásad územního rozvoje úkoly pro územní plánování: 

1) Vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní podmínky pro 
optimální dopravní dostupnost města Hradec Králové jako polyfunkčního střediska - uvedený úkol bude 
předmětným záměrem naplněn, neboť jeho realizací dojde ke zrychlení dopravy a zlepšení dopravní 
dostupnosti území města Hradec Králové. Předmětný úsek dálnice (záměr) bude navazovat na ostatní 
úseky dálnice D11 ve směru Hradec Králové - Jaroměř. 

2) Vymezovat plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů, 
především v zastavěných územích měst Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem a 
Trutnov a v bezprostřední vazbě na ně v území s odpovídajícími podmínkami dopravní obslužnosti, a 
dále v plochách s optimální dopravní vazbou na mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11, při zohlednění 
ochrany krajinného rázu a zachování migrační propustnosti krajiny; pro tyto účely přednostně nově 
využívat území ploch přestavby - umístění záměru není v rozporu s uvedeným úkolem, když se záměr 
nedostává do střetu se zastavitelnými plochami, což je dáno skutečností, že obec Kocbeře nemá platný 
územní plán, který by tyto plochy vymezoval. V územních studií zpracovaných pro předmětné území 
nebyly konkretizovány žádné požadavky na potřebu vymezení zastavitelných ploch pro podporu 
ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů. 

3) Na území zasahujícím do Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet 
územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu - uvedený úkol je 
stanoven s vazbou na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, nikoliv na 
správní území obce Kocbeře. Správní území obce Kocbeře neleží v Krkonošském národním parku ani v 
jeho ochranném pásmu. 

4) Respektovat  a chránit specifické území obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a 
souborem plastik v Betlémě prohlášené za památkovou rezervaci, včetně území ochranného pásma 
„památkové rezervace Kuks – Betlém“ vyhlášeného k zajištění ochrany hodnot této památkové 
rezervace, a ve vazbě na něj,  - v souvislosti s tímto úkolem bylo jako jedna z podmínek závazného 
stanoviska orgánu územního plánování nastaveno respektování podmínek stanovených Vyhláškou 
Okresního národního výboru v Trutnově č. 152/16-1897 ze dne 17.09.1987, kterou se určuje ochranné 
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pásmo památkové rezervace v obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v 
Betlémě, po jejímž splnění bude záměr přípustný.  Z obsahu dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, 
že se uvedeným úkolem zabývá. Správní území obce Kocbeře však není dotčeno památkovou rezervací 
Kuks ani nespadá do jejího ochranného pásma. 

5) vytvářet na území města Trutnov územní předpoklady pro rozvoj zařízení a aktivit cestovního 
ruchu vytvářejících zázemí pro cestovní ruch v Krkonošském národním parku, zejména pak pro rozvoj 
plošně a provozně náročných ubytovacích, sportovních či kulturních zařízení a dalších služeb pro turisty, 
které s ohledem na zvýšené nároky na ochranu přírody a krajiny není v potřebné kapacitě možné na 
území Krkonošského národního parku rozvíjet,- správní území obce Kocbeře neleží na území města 
Trutnov. 

6) na území měst vytvářet územní podmínky pro rozvoj městských forem turistiky, zejména 
poznávací turistiky a kongresové turistiky. - Obec Kocbeře není město. Úkol se netýká správní území 
obce Kocbeře. 

Zásady územního rozvoje dále upřesňují podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje a v rámci toho stanovují další úkoly pro územní plánování. 
Předmětného záměru se pak dotýkají zejména následující úkoly pro územní plánování. 

Z hlediska ochrany a rozvoje přírodních hodnot: 

- při řešení využití území a při upřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů 
hledat taková řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat, negativní vlivy na přírodní hodnoty - 
uvedený úkol je v rámci řešení záměru zajištěn navrhovanými technickými opatřeními, a to zejména 
formou mostních objektů. 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot: 

- pro zajištění ochrany a zachování kulturních a civilizačních hodnot území Královéhradeckého 
kraje, spočívajících ve velkém množství kulturních památek, cenných církevních a světských objektů a 
dochovaných území s jedinečnou urbanistickou kompozicí, stanovit podmínky územní ochrany těchto 
kulturních památek a jejich prostředí - V daném případě stavba dálnice D11 v úseku obce Kocbeře je 
vedena v zářezu nebo po terénu tak, aby nedošlo k narušení dálkových pohledů a s tím spojené narušení 
výškových hladin zástavby obce Kocbeře, záměrem nebudou ohroženy přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území. Jak vyplývá z Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, 4. úplné 
aktualizace (r. 2017), v části správního území obce Kocbeře, které je dotčeno záměrem, se nenacházejí 
žádné kulturní památky, cenné církevní ani světské objekty. 

- při stanovení využití území a při zpřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů 
hledat taková řešení, která vyloučí, popř. budou náležitým způsobem minimalizovat negativní vlivy na 
plošně památkově chráněná území, - netýká se správního území obce Kocbeře, správní území Kocbeře 
sice leží v rozsahu bývalého Šporkova panství, avšak mimo plošně památkově chráněné území, 
předmětným záměrem je zpřesněna trasa liniové stavby koridoru „DS1p“ dle ZÚR. Stavba okrajově 
zasahuje do ochranného pásma památkové rezervace Kuks – Betlém. Minimalizace negativního vlivu je 
mimo jiné zaručena respektováním podmínek stanovených Vyhláškou Okresního národního výboru v 
Trutnově č. 152/16-1897, kterou se určuje ochranné pásmo „Památkové rezervace Kuks - Betlém". 
Zapracování podmínek je zřejmé z části E. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ze Zprávy o 
zapracování závazných stanovisek.   

- na území obcí Kuks, Stanovice, Heřmanice, Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo Hradiště, 
Vlčkovice v Podkrkonoší, Kocbeře, Kohoutov, Chvalkovice a Dolany v rozsahu bývalého Šporkova 
nadačního panství Choustníkovo Hradiště, ve vzájemné koordinaci 

a) posoudit historické kompoziční vazby v krajině a původní kompoziční prvky a součásti 
krajiny (historická cestní síť, aleje, solitérní stromy a skupiny stromů, rybníky, lesy, remízy, 
apod.), a zajistit jejich ochranu, funkčnost a rozvoj prostorových vazeb mezi nimi, 

b) při vymezování ploch změn a stanovování jejich plošného a prostorového uspořádání 
vytvářet podmínky pro ochranu pohledových horizontů, průhledů a dálkových pohledů na 
areál bývalého hospitálu v Kuksu, 

c) omezovat vzájemné srůstání sídel, které by znamenalo popření jejich historické podstaty 
venkovských zemědělských sídel obklopených volnou krajinou, 
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- součástí dokumentace pro umístění záměru je studie vlivu na krajinný ráz, které posuzuje mimo 
jiné i výše uvedené otázky. Ad b) Aktualizace ZÚR uvádí v komentáři“ „Z vizuálních charakteristik krajiny 
bývalého Šporkova panství zaslouží pozornost zejména pohledová osa mezi hradem Choustníkovo 
Hradiště a Kuksem. Toto pohledové propojení by nemělo být narušena žádnou výškově dominantní 
stavbou a ani umístěním plošně rozsáhlých hal či areálů včetně fotovoltaických elektráren. Osa je 
výškově téměř vodorovná, neboť oba konce se nacházejí v nadmořské výšce cca 300 m. Po realizaci D 
11, pro kterou je v ZÚR KHK vymezen koridor, by na území obcí Choustníkovo Hradiště, Kuks, Vlčkovice 
v Podkrkonoší a Heřmanice neměly vzniknout plošné areály jako logistická centra, průmyslové parky a 
areály apod. ve vazbě na D11 a na dálniční křižovatky.“ Navrhovaná dálnice v pohledové ose mezi 
hradem Ch. Hradiště a Kuksem není výškově dominantní stavbou je vedena v zářezu. Nadjezd silnice 
I/37 v místě křížení s dálnicí je cca 1,5 m nad původním terénem.  Zamezit vzniku plošných areálů ve 
vazbě na dálnici a dálniční křižovatky je úkolem územního plánování do budoucna. Předmětný záměr tyto 
areály neumísťuje. Záměr nemá vliv na srůstání sídel. Navrhovaná stavba je hodnocena v tomto ohledu 
jako únosný zásah do krajiny.  

- pro území archeologických kulturních památek a území s archeologickými nálezy stanovit 
podmínky jejich územní ochrany - V lokalitě plánované stavby se nenacházejí žádné archeologické 
památky evidované ve Státním archeologickém seznamu. Uvedená skutečnost vyplývá rovněž z Územně 
analytických podkladů Královéhradeckého kraje, 4. úplné aktualizace (r. 2017), ze kterých je zřejmé, že v 
území dotčeném záměrem v prostoru správního území obce Kocbeře se žádné kulturní památky ani 
archeologické památky nenacházejí. Přes tuto skutečnost je území, na kterém se stavba uskuteční, nutné 
pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. V trase budoucí komunikace bude provedena 
povrchová prospekce za účelem první identifikace archeologických nalezišť. V místech, kde budou tato 
naleziště identifikována, bude provedena invazivní terénní prospekce formou pásových sond, jejichž 
prostřednictvím bude určen rozsah a charakter zasažených archeologických situací a v návaznosti na to 
rozsah a metodika navazujícího plošného záchranného výzkumu, toto bylo nastaveno jako podmínka 
orgánů státní památkové péče. 

Z hlediska ochrany a rozvoje civilizačních hodnot: 

- při plánování územního rozvoje kraje zachovat historicky vzniklou polycentrickou sídelní strukturu 
osídlení kraje s výraznými polyfunkčními středisky ve statutárním městě - Hradec Králové, ve městech - 
Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk a Vrchlabí a v centrech rozvojové osy OS4 - Praha - 
Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11) - Trutnov - hranice ČR / Polsko (Wroclaw) - správní území 
obce Kocbeře je zásadami územního rozvoje zařazeno do „OS4 Rozvojové osy Praha - Hradec Králové / 
Pardubice -Trutnov - hranice ČR / Polsko (- Wroclaw)" - uvedený úkol nemá konkrétní dopad na záměr 
vedený správním územím obce Kocbeře, 

- v rámci rozvojové osy OS4 Praha - Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11) - Trutnov - 
hranice ČR/Polsko (Wroclaw), rozvojové osy NOS1 Hradec Králové - Jičín - Liberecký kraj a rozvojové 
oblasti NOB1 Vrchlabí vytvářet vymezováním ploch změn územní podmínky pro lokalizaci občanského 
vybavení ve vazbě na lokalizaci aktivit pro ekonomický rozvoj a rozvoj lidských zdrojů a ve vazbě na 
hodnoty území sousedících specifických oblastí - předmětným záměrem jsou do budoucna vytvořeny 
podmínky pro vymezení ploch změn ve správním území obce Kocbeře pro naplnění uvedeného úkolu v 
souvislosti s rychlejší a lepší dopravní dostupností tohoto území v rámci kraje. Uvedenou skutečnost 
rovněž potvrzuje územní studie „Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavbu rychlostní 
silnice R11 na území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště", v rámci jejíhož řešení byly mimo jiné ve 
správním území obce Kocbeře vytipovány vhodné rozvojové plochy pro bydlení a drobné podnikání, které 
by v případě, že by byl pro citované správní území pořizován území plán, byly předmětem jeho řešení, 

- zachovávat souvislé pásy nezastavěného území v bezprostřední blízkosti měst pro vytvoření 
souvislých ploch veřejné zeleně, způsobilých pro každodenní rekreaci - v daném případě z dokumentace 
k záměru D11 1108 vyplývá, že citovaný úkol je splněn, když mezi vymezenou dopravní linií trasy dálnice 
D11 a zástavbou obce Kocbeře zůstává pruh nezastavěného území, 

- v území rozvojových oblastí a rozvojových os vytvářet nabídku ploch pro rozvojové záměry v 
závislosti na dostupnosti potřebné dopravní a technické infrastruktury se zohledněním potřebné 
surovinové základny a nabídky pracovních sil; přitom v kontaktních územích respektovat podmínky 
využití území sousedících specifických oblastí - umístěním záměru budou ve správním území obce 
Kocbeře vytvořeny podmínky pro vymezení rozvojových ploch. Skutečnost, že obec Kocbeře má 
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vytvořeny předpoklady pro realizaci rozvojových záměrů je potvrzena rovněž výsledky územních studií 
zpracovaných pro předmětné území, v rámci jejichž řešení jsou možnosti rozvojových ploch např. pro 
bydlení, výrobu a drobné podnikání vyhodnoceny. 

Soulad záměru se stávajícími urbanistickými hodnotami území obecně představuje posouzení 
zejména se stávající výškou hladinou zástavby v území, s urbanistickými detaily, procenta zastavěnosti 
pozemku, procenta podílu zeleně, hmoty a tvaru existujících staveb, funkčního a účelového využití 
okolních staveb.  

V daném případě stavba dálnice D11 v úseku obce Kocbeře je vedena v zářezu nebo po terénu 
tak, aby nedošlo z narušení dálkových pohledů a s tím spojené narušení výškových hladin zástavby obce 
Kocbeře. Obec Kocbeře svým charakteristickým venkovským bydlením nemá k dispozici žádné 
významné urbanistické detaily, které by navržená dálnice D11 mohla ovlivnit nebo přímo zasáhnout.  
Stavba dálnice D11 technickým řešením nezpůsobí ztrátu zeleně, kterou disponuje obec Kocbeře, a dále 
nemá a ani mít nemůže vliv na funkčnost a účelovost užívání staveb obce Kocbeře. Stavba Dálnice D11 
výrazně nezasáhne do stávající urbanistické koncepce obce.  

V území vymezeném obcí Kocbeře umístěním stavby dálnice dojde k zásahu do krajinného rázu 
šetrným a realizovatelným způsobem. Obecně platí, že změna ve využití území, která je způsobena 
umístěním stavby dálnice, je přirozenou součástí vývoje společnosti a obce (nemělo by docházet ke 
konzervaci obcí na úkor kvalitativního rozvoje lokality v daném území. Právo je, aby se změny způsobené 
umístěním dálnice děly způsobem co nejvíce zohledňující dotčené legitimní zájmy a zákonná hlediska. 
Znamená to, že umístění dálnice v určité míře pozmění ráz krajiny a zhorší výhled do krajiny, ale 
navrženým stavebně-technickým řešením se zabezpečí minimální rozsah nevratného záboru orné půdy a 
tím maximální šetrnost vůči zásahu do krajinného rázu. Technická řešení pro umístění stavby dálnice v 
hlubších zářezech (z důvodu nenarušení dálkových pohledů do krajiny a snížení šíření hluku) by 
jednoznačně způsobila vznik svahů, které by vyvolaly další značné plošné zábory a tím i úbytek 
zemědělského půdního fondu. Proto navržená trasa stavby dálnice převážně kopíruje rostlý terén nebo 
vytváří menší zářezy a tím je garantováno takové řešení, které je maximálně šetrné vůči trvalému úbytku 
ZPF a LPF. 

Stavba D 11 vyvolá v určité míře zásah do krajinného rázu, umístění viditelných částí jsou v 
prostoru území vymezeném zemědělské půdě, kde současná síla zásahu je zmírněna existencí 
urbanizovaného vesnického prostředí, kterým je obec Kocbeře. Stavba dálnice svým výškovým 
umístěním zvláště nevybočuje z poměru existující sítě komunikací. 

Záměr zasahuje do zemědělského a lesního půdního fondu, a proto bude respektována ochrana 
a bonita zemědělských a lesních celků v dané lokalitě a zvolil nejšetrnější cestu vzhledem k zachování 
celkové hodnoty půdy v lokalitě. Zemědělská půda není prvkem ochrany zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, přesto spolupůsobí na vytváření krajinného rázu. Stavba dálnice v území obce 
Kocbeře, která protíná území dotčené ochranou zemědělského fondu, se snaží minimalizovat zásah do 
významných krajinných prvků obce Kocbeře, kterými jsou lesy, vodní toky, rybníky. Součástí výstavby 
nebude realizace valů z důvodu dalšího odebírání půdy ze ZPF. 

Navržený úsek dálnice D11 pro území obce Kocbeře nepředstavuje výrazný zásah ani do 
architektonických hodnot obce Kocbeře, které v sobě zahrnují ztvárnění jednotlivých staveb, jejich tvar, 
materiál, účel.   

V tomto případě dochází stavbou (snížením intenzity tranzitní dopravy na průtahu silnice obcí) 
spíše ke „scelení“ obce. Pro eliminaci viditelnosti dálnice z obcí a hlavních rekreačních tras je část stavby 
navržena v rámci technických možností niveleta v zářezu, protihlukové stěny budou pokryty zelení. 
V úseku km 122 až 122,47 je PHS pokryta zelení, v navazujícím úseku je trasa v zářezu s pohledu od 
obce zakryta zemědělskou zástavbou. Mimoúrovňová křižovatka MÚK Kocbeře je ve výhledu zakryta 
převážně výsadbou dřevin SO 390 a zemědělskou zástavbou. V severní otevřené části volného 
prostranství směrem k lesu je od km 123,3, kde končí SO 390, po km 123,7 niveleta komunikace vedena 
v odřezu. Pro eliminaci viditelnosti dálnice z obce bude realizována výsadba zeleně podél komunikace na 
svazích silničního tělesa. Od km 123,7 po km 123,9 vede niveleta komunikace po terénu. PHS na pravé 
straně silničního tělesa bude pokryta zelení. Navrhovaná stavba D11 je dle zpracovaného posouzení, s 
ohledem na kritéria zákona 114/1992 Sb. únosným zásahem do krajinného rázu.  

Trasa dálnice je odkloněna od významných ploch pro územní rozvoj obce vymezených jako 
námět pro potenciální bytovou a občanskou zástavbu, a tím respektuje a jednoznačně zabezpečuje 
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předpoklad pro udržitelný rozvoj obce.  DÚR respektuje a řeší požadavky v území na cestovní ruch a 
rekreaci.  Navrhovanou dálnicí nejsou ohroženy stávající zákonem chráněné přírodní ani kulturní 
památky.  Jsou zachovány turistické i cyklistické trasy, kdy vzniklá kolize se záměrem je řešena odklony, 
tak, aby nedošlo k výraznému narušení stávajících zvyklostí užívaných turistických a cyklistických tras. 

Stavbou dojde ke změně vedení cyklotrasy 4117, ta v současnosti vede po silnici III. třídy 
III/30014, kříží silnici I/37 (intenzita dopravy 7398 voz./24h)4  a pokračuje západním směrem po lesní 
cestě. Cyklotrasa 4117 bude po přeložení lesní cesty SO 164 v délce cca 320 m převedena na stávající 
silnici I/37. Po zprovoznění D11 1108 dojde k převedení silnice I/37 do kategorie silnic II. třídy. Dle 
dopravního modelu 5 se v tomto úseku stávající I/37 předpokládá v roce 2040 intenzita dopravy 700 
voz./24h , tzn. 30% průměrné intenzity  dopravy na silnicích II. tříd (2315 voz./24h) dle posledního  
celostátního sčítaní dopravy z roku 2010, což je o 15% více než je průměrná intenzita na silnicích III. tříd 
(598 voz./24h ). Z uvedeného plyne, že převedením krátkého úseku cyklotrasy na stávající I/37 dojde po 
dokončení stavby oproti stávajícímu stavu k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících po 
cyklotrase. 

Stavba svým umístěním neohrožuje ani nezamezuje zemědělský rozvoj v obci ani rozvoj 
podnikání a výroby obce Kocbeře. I přes fragmentaci obhospodařované půdy zůstávají dotčené pozemky 
jednotlivých vlastníků napojeny na komunikace. Dálnice D 11 a zejména její napojení na ostatní místní 
komunikace, umožní rychlé, bezpečné a přehledné přiblížení k obci Kocbeře, a tím zásadním způsobem 
přispěje k udržitelnému rozvoji obce v oblasti cestovního ruchu, výroby, drobného podnikání. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí navrhuje záměr umístění stavby dálnice D11 v souladu se 
Zásadami územního rozvoje a přitom vychází ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí 
(EIA), které upřednostnilo variantu A, tzn. západním směrem od obce Kocbeře. V DUR je respektováno 
současné dopravní řešení s ohledem na charakter obce, tak i dopravní řešení v návaznosti na širší 
vztahy (návaznost Nové Vsi na Kocbeře). Stavbou D11 v dané lokalitě dojde jednoznačně ke snížení 
intenzity dopravy v obci.  

Úsek stavby dálnice D11 v obci Kocbeře neovlivňuje stávající sítě technické vybavenosti obce ani 
neomezuje plánovanou výstavbu sítí technické infrastruktury obce dle studie UP 24, tj. není ohrožen 
hospodářský rozvoj ani předpoklad pro výstavbu.  

Soudržnost společenství obyvatel v území obce je v dokumentaci podpořena vytvořením 
podmínek pro doplnění (obnovu) cesty z Nové Vsi do Kocbeře. Ve stavbě je navržen SO 224 Lávka pro 
pěší (km 122,483), která umožní komunikační a bezpečné propojení daného území, tzn. je respektován 
stávající stav dle KN. 

Současně s mimoúrovňovou křižovatkou (dále jen MÚK) Kocbeře je řešen přístup k autobusové 
zastávce „Kocbeře, rozcestí Vítězná“. Je navržena bezpečná komunikace pro pěší a cyklisty k 
autobusové zástavce „Kocbeře, rozcestí Vítězná“ přes MÚK Kocbeře – stezka podél silnice II/300 vč. 
mimoúrovňových křížení s dálnicí a větvemi MÚK.   

Po uvedení stavby dálnice do provozu dojde ke snížení intenzity tranzitní dopravy na průtahu 
silnice obcí, což umožní obnovu veřejného prostranství. Snížení intenzity je doloženo dopravním 
modelem.   

Z důvodu omezení vlivu na prvek územního systému ekologické stability a za účelem zachování 
příčných vazeb a je navržen mostní objekt SO 208. Most přes přeložku lesní cesty a údolí lesního potoka 
v km 124.358. Ve stavbě je navržen tunel. Tunel minimalizuje dopad na lesní komplex Království. Záměr 
pečlivě řeší migrační objekty, které byly posouzeny procesem EIA, jejichž základním úkolem je 
zabezpečit migrační propustnost stavby pro volně žijící živočichy a zabezpečit tím jejich životy. Navržené 
umístění koridorů nemá tudíž vliv na nadregionální biokoridor a na migraci zvěře. Tudíž v tomto směru 
nejsou ohroženy vyvážené podmínky pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel obce Kocbeře.    

Na území obce se nachází vodní zdroj. Pro zajištění ochrany vodních zdrojů a toků jsou navržena 
technická opatření taková, která zabezpečují nezhoršení kvality vodního zdroje. Riziky se zabývá studie 

 
4 Celostátní sčítání dopravy 2010 
5 Modelové posouzení silnice D11/R11 pro účely HDM AF-CITYPLAN s.r.o.,3/2014 
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rizik, která je součástí dokumentace. Dokladem o přijatelnosti záměru je dokumentace EIA, jejíž 
podmínky jsou plně akceptovány v DÚR. Odvodnění srážkových z povrchu budoucí stavby D11 je dle 
projektu řešeno zásadně tak, že dojde k odvedení srážkových vod z pojížděné části navržené 
komunikace samostatně, odděleně od vod ze svahů a náspů, ale i přilehlých povodí.  

Srážkové vody z navržené komunikace jsou vedeny středovou kanalizací do předčisticího 
zařízení v sedimentačních nádržích a dále do retenčních nádrží, odkud jsou následně vypouštěny 
přípustným prázdnícím průtokem do jednotlivých recipientů (z důvodu vyloučení negativního vlivu na 
stávající průtokové poměry vodotečí).  

Případný únik kapalných látek způsobený havárií je řešen zpracováním havarijních plánů ve 
smyslu zákona 254/2001 Sb., o  vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Ochranné pásmo vodního zdroje Janská Studánka se nachází nad projektovanou trasou ve 
smyslu proudění podzemní vody. Je navržen takový typ založení mostních konstrukcí, aby nemohlo dojít 
k negativním vlivům na zdroj podzemní vody. 

Z jednotlivých částí DUR vyplývá, že navržená stavba D11 nesnižuje kvalitu životního prostředí 
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. Za tímto účelem jsou zpracovány studie v části 
související dokumentace.  

Ve smyslu scelení obce vyloučením mezinárodní dopravy na D11 dojde ke zlepšení kvality 
bydlení i veřejného prostranství v obci Kocbeře.  

3.5.4.2 Údaje o souladu s cíli a úkoly územního plánování Hajnice 

Správní území obce Hajnice, které je tvořeno katastrálními územími Brusnice, Hajnice, Kyje u 
Hajnice a Horní Žďár. Pro správní území obce Hajnice není zpracován územní plán. Při posuzování 
souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací bylo tedy pro dotčené pozemky v katastrálních 
územích Horní Žďár, Brusnice a Kyje u Hajnice vycházeno z platných zásad územního rozvoje. Zásady 
územního rozvoje ve správním území obce Hajnice obsahují vymezení návrhu koridoru „D11 - úsek 
Jaroměř - Trutnov - hranice ČR (Walbrzych)", včetně souvisejících staveb, jako veřejně prospěšnou 
stavbu s označením „DS1p". 

S ohledem na skutečnost, že pro správní území obce Hajnice není zpracován územní plán, byl 
záměr také prověřen z hlediska územně analytických podkladů, tedy z hlediska ochrany veřejných zájmů 
vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů, nebo 
vyplývajících z vlastností v území (limity využití území). Předmětný záměr je obsažen v územně 
analytických podkladech a byl zapracován do zásad územního rozvoje. 

V zásadách územního rozvoje jsou stanoveny obecné priority územního plánování kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a 
požadavků na udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou 
stanovovány podmínky pro změny v konkrétních plochách. Z hlediska posouzení předmětného záměru 
ve vztahu k prioritám územního plánování stanovených v zásadách územního rozvoje lze konstatovat 
následující: 

1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, včetně lokalizace progresivních 
ekonomických odvětví v technologicky náročných výrobních oborech založených na inovacích, výzkumu 
a vývoji, podnikatelských inkubátorů, inovačních center a vědecko-technologických parků, zejména v 
území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os - správní území obce Hajnice je zásadami 
územního rozvoje zařazeno do „OS4 Rozvojové osy Praha - Hradec Králové / Pardubice - Trutnov - 
hranice ČR / Polsko (- Wroclaw)". Vymezením citované rozvojové osy OS4 v zásadách územního rozvoje 
dochází k naplňování uvedené priority. Důvodem pro stanovení citované priority je mimo jiné zvýšený tlak 
na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a nadmístního významu - 
Předmětný záměr bude součástí mezinárodní silniční sítě, svým charakterem přispěje k rozvoji území. 

2) tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu podporujícího 
sociální soudržnost obyvatel kraje a ekonomickou prosperitu kraje - důvodem pro stanovení citované 
priority je zejména potřeba postupného posilování hospodářského pilíře a pilíře soudržnosti obyvatel v 
územích, která vykazují výrazný rozvojový potenciál a zvýšený tlak na změny v území z důvodu 
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soustředění aktivit mezinárodního, republikového a nadmístního významu. V obsahu zásad územního 
rozvoje nejsou pro správní území obce Hajnice vymezeny žádné plochy pro rozvoj občanského vybavení 
nadmístního významu. Z předložené dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, že předmětem záměru 
není umisťování staveb pro občanskou vybavenost. Ze složky označené jako „Průvodní zpráva", pak dále 
vyplývá, že stavba dálnice se dotýká správního území obce Hajnice pouze okrajově a realizací záměru 
nedojde k omezení rozvojových ploch. 

3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro 
zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho 
vnitřní prostupnosti - důvodem pro stanovení citované priority je především potřeba účelného dobudování 
sítě silniční dopravní infrastruktury, nezbytné pro zabezpečení udržitelného rozvoje území kraje a 
zabezpečení tranzitních vazeb mezinárodního a republikového významu. Záměr bude součástí 
mezinárodní silniční sítě, realizací záměru dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti na území 
Královéhradeckého kraje. Z předložené dokumentace k záměru D11 1108 je pak zřejmé, že záměr je 
navržen v souladu se zásadami územního rozvoje a svým charakterem (dopravní infrastruktura 
nadmístního významu) naplňuje stanovenou prioritu. 

3a) tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy 
na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména 
návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem 
obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně 
technických, provozních či organizačních opatření, - z obsahu předložené dokumentace vyplývá, 
předmětný záměr povede ke zmírnění negativních účinků tranzitní silniční dopravy na obyvatelstvo, je 
navržena přeložka mezinárodního tahu mimo intenzivně obydlená území. 

3b) tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob a 
environmentálně šetrných způsobů dopravy (zejména železniční, pěší a cyklistická doprava) a pro jejich 
vzájemnou provázanost, zejména utvářením podmínek pro zajištění přepravních vazeb jízdní kolo / 
automobil – autobus / trolejbus – vlak a vybavováním přestupních uzlů a přestupních míst kapacitně 
odpovídajícími veřejnými parkovišti pro osobní automobily typu Park and Ride (P+R) a odstavnými 
zařízeními pro jízdní kola typu Bike and Ride (B+R), ),- předmětný záměr přispěje ke zvýšení atraktivity 
veřejné dopravy snížením jízdní doby autobusové dopravy, zejména dálkových spojů vedených v trase 
dálnice. Co se správního území Hajnice týče, vlivem poklesu intenzity dopravy na stávající silnici I/37 se 
zvýší plynulost jízdy autobusových linek vedených v trase podél plánované dálnice. 

3c) tvorba územních podmínek pro dobudování základní sítě kapacitních silnic D11 a D35 na území 
kraje, -  tato priorita je předmětným záměrem naplňována, předmětný záměr vede k dobudování dálnice 
D11 

3d) tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti krajského města Hradec Králové 
ze všech částí Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost veřejnou dopravou osob, - 
předmětný záměr zajišťuje zlepšení dostupnosti krajského města ze severovýchodní části kraje  

3e) tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí 
Královéhradeckého kraje, zejména Broumovska, Krkonoš a Orlických hor, s důrazem na zohlednění 
přírodních a krajinných hodnot těchto území, včetně ochranného statutu těchto území, - předmětný záměr 
zlepší dopravní obslužnost okrajových částí Královéhradeckého kraje zejména Krkonoš 

3f) vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi obcemi a 
jejich spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými atraktivitami cestovního 
ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené krajinné osy, - předmětný záměr 
podporuje podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, předmětem je mimo jiné doplnění stezky podél silnice 
II/300 v úseku přeložky související s MÚK Kocbeře, tím dojde k oddělování cyklistického provozu od 
motorové dopravy. Dále vlivem provedení záměru dojde ke snížení intenzity dopravy motorových vozidel 
na stávající silnici I/37, výhledově sinici II.tř, po které jsou vedeny krátké úseky cyklotras. Je zachována 
síť polních a lesních cest vhodných pro cyklistický pohyb. 

4) tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potřebné 
pro zajištění optimálního napojení a technické obsluhy rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy - z 
návrhu k umístění záměru D11 1108 nevyplývá, že by součástí řešení záměru byl rozvoj technické 
infrastruktury nadmístního významu, jelikož jsou v jeho rámci navrhovány pouze přeložky stávajících sítí 
technické infrastruktury. 
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4a) vytváření územních podmínek pro dostupnost služeb spojů a elektronických komunikací, včetně 
rozvoje kapacitních sítí vysokorychlostního internetu a optických přístupových sítí, - předmětný záměr 
neovlivňuje dostupnost veřejných služeb spojů a elektronických komunikací mimo dálnici, tísňové spojení 
přes SOS skříně a hlásky v celé trase je dostupné veřejnosti. 

5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a 
zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na vysokou 
kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí 
odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury - z 
obsahu dokumentace k záměru D11 1108 vyplývá, že ve správním území obce Hajnice nebude 
předmětným záměrem dotčen žádný vodní zdroj. Z dokumentace k záměru D11 1108 je pak dále zřejmé, 
že součástí záměru budou rovněž protihluková opatření (např. protihlukové stěny, vegetační úpravy), 
které budou přispívat k zajištění kvalitního bydlení v předmětném území. 

5a) vytváření územních podmínek pro připojení obyvatel na veřejnou kanalizaci a pro nezbytné 
rozšíření stávajících anebo výstavbu nových čističek odpadních vod nebo jejich intenzifikaci a 
modernizaci, zejména v obcích ORP Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice a Jičín, vytváření 
územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou zejména na území 
ORP Jičín, Hradec Králové a Nový Bydžov – předmětný záměr neovlivní připojení obyvatel na veřejnou 
kanalizaci, v souvislosti se záměrem nedochází k omezení plánované výstavby sítí technické 
infrastruktury. Ve správním území je umísťován objekt dálniční odpočívky Brusnice s toaletami. 
Splaškové vody z budovy budou odváděny odtokovým potrubím z DN 200, zaústěným do navržené 
certifikované ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny odpadním kanálem do nedalekého toku 
Běluňka. 

5b) vytváření územních podmínek pro zachování a další rozvoj polycentrické sídelní struktury území 
kraje založené na krajském městě Hradec Králové jako hlavním nadregionálním centru osídlení kraje, na 
městech Náchod, Trutnov, Jičín a Rychnov nad Kněžnou jako významných regionálních centrech 
osídlení kraje a na mikroregionálních centrech osídlení, městech Broumov, Jaroměř, Nové Město nad 
Metují, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Nový Bydžov, Hořice, Nová Paka, Dvůr Králové nad Labem a 
Vrchlabí a Červený Kostelec, plnících ve struktuře osídlení kraje roli hlavních obslužných center osídlení 
s koncentrací občanského vybavení nadmístního významu zejména v oblasti školství, zdravotnictví, 
sociální péče, kultury či sportu a s koncentrací širokého spektra ekonomických aktivit generujících 
nabídku pracovních příležitostí v různých segmentech hospodářství, - předmětný záměr neomezuje 
podmínky pro zachovaní a rozvoj polycentrické sídelní struktury, předmětný záměr zlepšuje dopravní 
obslužnost přilehlých sídelních aglomerací a tím podporuje jejich rozvoj 

5c) posilování významu a rozvoj obslužného potenciálu subregionálních center osídlení Česká 
Skalice, Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Opočno a Týniště nad Orlicí, - předmětný záměr rozvíjí 
obslužný potenciál subregionálních center osídlení Česká Skalice, Hostinné. 

5d) respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce a 
zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny, - Z předložené 
dokumentace je zřejmé, že záměr negativně neovlivní vzájemné prostorové oddělení sídel územím volné 
krajiny. Jak ZÚR uvádí, vzájemné prostorové oddělení sídel má kromě zachování maximální možné 
migrační prostupnosti volné krajiny obklopující sídla pro volně žijící živočichy i pro člověka význam rovněž 
pro krajinný ráz a zachování vnějšího obrazu jednotlivých sídel v krajině a pro zachování integrity a 
charakteru sídel. Migrace volně žijících živočichů je podpořena vhodným návrhem mostních objektů, 
respektováním prvků ÚSES. 

6) navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku obytných 
území prostorově a provozně izolovaných od stabilizovaných obytných území a předcházet vzniku 
rozsáhlých obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné prostupnosti, - důvodem pro 
stanovení citované priority je především potřeba tvorby příznivých podmínek pro kvalitní životní, resp. 
obytné prostředí. Trasa dálnice je vedena v dostatečné vzdálenosti od obce v souběhu se stávající silnicí 
I/37. Nedochází k omezení rozvojových ploch, fragmentaci zástavby ani narušení soudržnosti 
společenství obyvatel obce.  

6a) vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského vybavení, 
zejména školství, zdravotnictví a sociální péče s ohledem na demografické trendy v počtu a věkové 
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struktuře obyvatel a s ohledem na adekvátní i budoucí potřeby obyvatel za účelem zvýšení kvality života 
obyvatel kraje, - předmětný záměr podporuje dopravní dostupnost občanského vybavení v regionálních 
centrech a mikroregionálních centrech plnících ve struktuře osídlení kraje roli hlavních obslužných center 
osídlení s koncentrací občanského vybavení nadmístního významu zejména v oblasti školství, 
zdravotnictví, sociální péče, kultury či sportu a s koncentrací širokého spektra ekonomických aktivit. 

7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, 
sociálních a kulturních služeb, sportovních a volnočasových zařízení) - součástí řešení záměru není 
doplnění občanského vybavení v předmětném území. Konkrétní výstupy, v nichž by byl stanoven 
požadavek na řešení občanského vybavení ve správním území obce Hajnice, z obsahu zásad územního 
rozvoje nevyplývají. 

8) vytváření územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství a 
pro ochranu orné a lesní půdy, zejména ve venkovských územích a oblastech, při zachování 
ekologických funkcí krajiny, - z obsahu dokumentace k záměru D11 1108 mimo jiné vyplývá, že v rámci 
předmětného záměru je navržena úprava sítě pozemních komunikací pro zachování příčných vazeb s 
důrazem na zemědělství a lesnictví. Záměrem nebude narušen rozvoj zemědělství a lesního 
hospodářství. 

8a) vytváření územních podmínek pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj 
území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje území 
realizací veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy území, - předmětný záměr je veřejná infrastruktura 
podmiňující realizaci dalších záměru v území 

8b) vytváření územních podmínek pro oživení místní ekonomiky obcí v hospodářsky problémových 
regionech, zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní zdroje, 
místní produkty a rozvíjející tradiční hospodářská odvětví a lokální hospodářský potenciál území, - 
Umístěná VPS dálnice II. třídy neohrožuje předpoklad pro výstavbu a udržitelný rozvoj území v oblasti 
výroby a drobného podnikání. 

8c) vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských území a 
oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně cestovního ruchu, 
-  Dálnice D11 a zejména její napojení na ostatní komunikace, umožní rychlé, bezpečné a přehledné 
přiblížení k obcím v trase dálnice, a tím zásadním způsobem přispěje k udržitelnému rozvoji obcí v oblasti 
cestovního ruchu, výroby, drobného podnikání. 

8d) v území podél hranice s Polskem a podél hranic se sousedními kraji vytváření územích podmínek 
pro vzájemnou kooperaci a provázanost sídelní struktury, veřejné infrastruktury, ekonomických aktivit a 
infrastruktury cestovního ruchu (zejména pěších, cyklistických či běžeckých tras, cyklostezek a 
hipostezek) na obou stranách hranice, přičemž na území I. zóny Krkonošského národního parku je třeba 
stávající cestní síť považovat za stabilizovanou, - uvedená priorita na předmětný záměr nedopadá, neboť 
není navrhován ve jmenovaném území 

9) vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální 
dopravní obslužnosti území kraje s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského 
vybavení včetně rekreace pro všechny obyvatele kraje - důvodem pro stanovení citované priority je 
zejména potřeba zajištění dosavadní a postupné zvyšování budoucí úrovně silniční a cyklistické dopravní 
infrastruktury, a to při účelném a hospodárném vynakládání veřejných prostředků. Předmětným záměrem 
bude doplněna silniční infrastruktura v dotčeném území s tím, že navrhovaný záměr umožní zlepšení 
dopravní dostupnosti a obslužnosti daného území a přispěje tak k naplňování citované priority územního 
plánování. Pokud jde o otázku prostupnosti území, bylo jako jedna z podmínek závazného stanoviska 
orgánu územního plánování, stanoveno vytvoření podmínek pro zajištění prostupnosti území pro chodce 
a cyklisty. Po splnění této podmínky bude záměr přípustný. Prostupnost území pro chodce a cyklisty je 
podpořena souběžnou účelovou komunikací a mostním objektem v km 128,755. Tímto bude zajištěno 
spojení Tadeášových domků a Přebytku novou komunikací s nízkou intenzitou dopravy. Výstavbou 
dálnice dojde k poklesu intenzity dopravy na stávající I/37. Zklidnění je přínosem pro cyklotrasy 4138 a 
4322 vedené v krátkém úseku po silnici I/37.  

10) přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných  výrobních, 
skladových a dalších ploch a  areálů, území  opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a 
rekultivaci (brownfields) před plošným rozvojem zástavby mimo zastavěné území, zejména pak na úkor 
kvalitních zemědělských půd a ploch lesa - uvedená priorita na předmětný záměr nedopadá, neboť není 
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navrhován ve jmenovaném území. V obsahu zásad územního rozvoje nebyly ve správním území obce 
Hajnice takovéto lokality identifikovány a tím ani nevznikly požadavky na řešení této problematiky. 

10a) navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně nezastavěného 
území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti dopravní a 
technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení, - uvedená priorita na předmětný 
záměr nedopadá 

10b) předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před negativními vlivy 
z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy, - předmětný záměr předchází střetům v území, okolní 
území je chráněno před negativními vlivy z dopravy např. protihlukovými opatřeními, vhodným vedením 
trasy. 

10c) upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř stávajících 
průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně, před intenzivním rozvojem výrobních aktivit ve vizuálně 
exponovaných a přírodně citlivých polohách mimo zastavěné území a ve volné krajině, -  uvedená priorita 
na předmětný záměr nedopadá, neboť se neslučuje s charakterem záměru. 

11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin - uvedená 
problematika se netýká předmětného záměru, když se jedná o dopravní stavbu. 

12) vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a 
rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, při zachování a rozvoji 
hodnot území, zejména jedinečných předmětů ochrany přírody a krajiny, urbanistických struktur území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny a při respektování absorpční kapacity, limitů rozvoje a 
únosnosti daného území - záměr svým charakterem rozšíří a zlepší možnost výjezdů za nedalekými 
rekreačními cíli. Z obsahu dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, že v jejím rámci jsou 
respektovány a řešeny požadavky na cestovní ruch a rekreaci v dotčeném území. V rámci řešení záměru 
je navržena úprava sítě pozemních komunikací pro zachování příčných vazeb s důrazem mimo jiné na 
turistické trasy. 

12a) v oblastech turisticky zatím méně využívaných podpora rozvoje sítě infrastruktury cestovního 
ruchu, například sítě ubytovacích a stravovacích zařízení a spojité sítě tras a stezek pro pěší turistiku, 
cyklistickou turistiku, hipoturistiku a běžecké lyžování, a to nejen v oblastech tradičně turisticky 
využívaných, ale také v oblastech turisticky zatím méně rozvinutých, - záměr zachovává síť tras pro pěší 
a cyklisty. Po realizaci záměru dojde k poklesu intenzity dopravy na stávající silnici I/37, výhledově sinice 
II. tř. Toto je přínosem pro cyklotrasy, které jsou částečně vedeny po této komunikaci. 

12b) vytváření územních podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí v docházkové vzdálenosti 
z míst bydliště, zejména utvářením spojitého systému veřejných prostranství sídel s přímou prostorovou a 
provozní vazbou na navazující volnou krajinu, především na cestní síť v krajině, zajištěním prostupnosti 
volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a vymezováním souvislých ploch veřejně přístupné zeleně 
v sídlech a v bezprostřední vazbě na ně, - záměr respektuje stávající síť komunikací vhodných pro pohyb 
cyklistů a pěších. Jsou navrženy přeložky těchto komunikací a mimoúrovňová křížení s dálnicí.  

12c) vytváření územních podmínek pro stabilizaci a rozvoj vedení mezinárodní cyklostezky č. 2 
Labská, včetně zajištění návazností regionální sítě cyklotras na cyklostezku Labská, , - záměr neomezuje 
podmínky pro stabilizaci a rozvoj mezinárodní cyklotrasy č. 2. V místě křížení je navržena vysoká mostní 
estakáda bez dopadu na stezku. Stezka neleží ve správním území Hajnice. Spojitost regionálních 
cyklotras, které jsou ve správním území Hajnice vedeny, je zachována. 

12d) vytváření územních podmínek pro rozvoj vodní turistiky na významných vodních tocích a vodních 
plochách a v jejich okolí, včetně rozvoje potřebné základní i doprovodné infrastruktury, a to při zohlednění 
přírodních hodnot a ochranného statutu konkrétního území, - uvedená problematika se netýká 
předmětného záměru, když se jedná o pozemní komunikaci. Vodní tok Labe není záměrem omezen. 

13) tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje - záměrem je 
uvedená priorita naplňována, když jeho realizací dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti hodnot území a 
bude umožněno zpřístupnění turistických atraktivit, jako jsou například památková rezervace Kuks, ZOO 
Dvůr Králové nad Labem, vodní nádrž Les Království nebo Krkonoše (města Janské Lázně, Pec pod 
Sněžkou apod.). 
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14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových územích 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech především v oblastech s významným 
povodňovým rizikem, kde je vysoké nebo střední povodňové ohrožení - jak je zřejmé z předložené 
dokumentace k záměru D11 1108, v prostoru správního území obce Hajnice záměr nezasahuje do 
záplavového území. Z Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, 4. úplné aktualizace (r. 
2017) vyplývá, že ve správním území obce Hajnice není stanoveno žádné záplavové území. 

14a) vytváření územních podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod přímo 
v místě jejich spadu, - záměr prioritu naplňuje. Je navrženo svedení dešťové kanalizace z komunikace 
přes dešťovou usazovací nádrž s odlučovačem ropných látek do retenční nádrže. Odtok z retenční nádrž 
je navržen vsakováním. 

15) stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze , 
sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany ploch potřebných 
pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi , pro zajištění přirozené retence 
srážkových vod i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná období sucha, pro 
protierozní opatření a pro území určená k rozlivům povodní - z předložené dokumentace k záměru D11 
1108 vyplývá, že záměrem budou vytvořeny předpoklady k řešení takových situací (např. rychlý zásah 
složek Integrovaného záchranného systému, rychlý přesun techniky) a současně stavebně technické 
řešení záměru zajišťuje ochranu území a obyvatelstva v jeho okolí proti případné krizové situaci 

16) podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod v 
území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací 
říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření - v rámci dokumentace k záměru D11 1108 
je obsažena problematika řešení vlivu stavby na odtokové poměry v území. Její řešení bude zajišťováno 
technickými opatřeními, která jsou součástí záměru, a to zejména vodohospodářskými objekty 
(retenčními a sedimentačními nádržemi). Ostatní problematika vyplývající z citované priority, jako např. 
řešení protierozních nebo protipovodňových opatření, se záměru v předmětném území nedotýká. 

17) péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") a pozemky určené pro funkci lesa (dále jen 
„PUPFL") jako jednu z hlavních složek životního prostředí - pokud se týká citované priority, již vydáním 
zásad územního rozvoje vyplynulo, že záměrem rychlostní silnice R11 (dálnice II. třídy D11) bude dotčen 
ZPF a PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa). Řešení obsažené v zásadách územního rozvoje 
bylo dohodnuto s orgány chránící veřejné zájmy na úseku ochrany ZPF a PUPFL a bylo vyhodnoceno v 
podrobnostech a měřítku zásad územního rozvoje (1 : 100 000). Dokumentace k záměru D11 1108 
upřesnila toto řešení v detailu na konkrétní pozemky. Z průvodní zpráva předložené dokumentace k 
záměru D11 1108 vyplývá, že v rámci záměru jsou navržena taková řešení přeložek účelových 
komunikací a doplnění jejich sítě, aby byla zajištěna obslužnost zemědělských pozemků. V rámci 
dokumentace k záměru D11 1108 je problematika vyhodnocení dopadu na zemědělský půdní fond a 
lesní půdní fond obsažena, z jejího obsahu dále rovněž vyplývá, že „Plochy zařízení stavenišť a 
dočasných záborů budou rekultivovány." Z uvedeného je tak zřejmé, že citovaná priorita bude 
předmětným záměrem naplňována. 

17a) minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při plánování 
liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou lesnatostí, - Stavba 
dálnice ve správním území obce Hajnice, která protíná pozemky určené k plnění funkcí lesa, se snaží 
minimalizovat zásah do lesů. Z uvedeného je tak zřejmé, že citovaná priorita je předmětným záměrem 
naplňována. Obhospodařovatelnost je zajištěna přeložkami účelových komunikací. 

17b) vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s rozvinutou 
přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak v oblastech s nízkou 
lesnatostí, - záměr se priority netýká ,je umísťována dopravní stavba. 

17c) vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně, - pro 
minimalizaci dopadu záměru na krajinný ráz jsou navrženy vegetační úpravy. V rámci vegetačních úprav 
jsou navrženy pásy mimolesní zeleně. 

18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého 
optimálního zásobování území kraje - z dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, že hydrogeologické 
poměry v území dotčeném záměrem byly prověřeny v rámci hydrogeologického průzkumu. Součástí 
dokumentace k záměru je rovněž „Studie detailních hydrogeologických rizik pro vodní zdroj" (složka F.9). 
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Uvedená problematika je v rámci dokumentace k záměru D11 1108 obsažena a její řešení bude 
zajišťováno technickými opatření v rámci realizace záměru. V souvislosti s touto problematikou bylo jako 
jedna z podmínek závazného stanoviska orgánu územního plánování, po jejímž splnění bude záměr 
přípustný, stanoveno posouzení ochrany vodních zdrojů a v případě potřeby navržení technických 
opatření na jejich ochranu s ohledem na hydrogeologické poměry v území. Z obsahu předložené 
dokumentace k záměru D11 1108 však vyplývá, že ve správním území obce Hajnice nebude 
předmětným záměrem dotčen žádný vodní zdroj 

19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního 
významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy i pro člověka, zejména 
známých a potenciálních migračních tras živočichů a silniční sítě, sítě veřejně přístupných účelových 
komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajin - uvedená problematika je v rámci 
dokumentace k záměru D11 1108 řešena, její součástí je také „Migrační studie" (složka F.17). Z obsahu 
předložené dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, že v rámci záměru jsou řešeny migrační objekty 
(např. estakády, mosty, ekodukty, propustky), které byly posouzeny procesem EIA a jejichž základním 
úkolem je zabezpečit migrační propustnost stavby pro volně žijící živočichy a ochránit tím jejich životy. 
Jak dále vyplývá z obsahu dokumentace k záměru D11 1108, ve správním území obce Hajnice není 
předmětným záměrem přímo dotčen žádný nadregionální nebo regionální prvek územního systému 
ekologické stability. 

20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách 
zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek - záměr svým 
charakterem neovlivňuje sídelní strukturu ani urbanistické hodnoty v území. Z obsahu dokumentace k 
záměru D11 1108, ze složky označené jako „Průvodní zpráva" mimo jiné vyplývá, že „V lokalitě 
plánované stavby se nenacházejí žádné archeologické památky evidované ve Státním archeologickém 
seznamu." Uvedená skutečnost je rovněž zřejmá z Územně analytických podkladů Královéhradeckého 
kraje, 4. úplné aktualizace (r. 2017). 

Zásady územního rozvoje řadí správní území obce Hajnice do „OS4 Rozvojové osy Praha - 
Hradec Králové / Pardubice (podél dálnice D11) -Trutnov - hranice ČR / Polsko (- Wroclaw)". Pro 
citovanou rozvojovou osu „OS4" vyplývají ze zásad územního rozvoje konkrétní úkoly pro územní 
plánování. 

1) Vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní podmínky pro 
optimální dopravní dostupnost města Hradec Králové jako polyfunkčního střediska - uvedený úkol bude 
předmětným záměrem naplněn, neboť jeho realizací dojde ke zrychlení dopravy a zlepšení dopravní 
dostupnosti území města Hradec Králové. Předmětný úsek dálnice (záměr) bude navazovat na ostatní 
úseky dálnice D11 ve směru Hradec Králové - Jaroměř. 

2) Vymezovat plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů, 
především v zastavěných územích měst Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem a 
Trutnov a v bezprostřední vazbě na ně v území s odpovídajícími podmínkami dopravní obslužnosti, a 
dále v plochách s optimální dopravní vazbou na mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11, při zohlednění 
ochrany krajinného rázu a zachování migrační propustnosti krajiny; pro tyto účely přednostně nově 
využívat území ploch přestavby - umístění záměru není v rozporu s uvedeným úkolem, když se záměr 
nedostává do střetu se zastavitelnými plochami, což je dáno skutečností, že obec Hajnice nemá platný 
územní plán, který by tyto plochy vymezoval. 

3) Na území zasahujícím do Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet 
územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu - uvedený úkol je stanoven 
s vazbou na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, nikoliv na správní území 
obce Hajnice. Správní území obce Hajnice neleží v Krkonošském národním parku ani v jeho ochranném 
pásmu. 

4) Respektovat a chránit specifické území obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a 
souborem plastik v Betlémě prohlášené za památkovou rezervaci, včetně území ochranného pásma 
„památkové rezervace Kuks – Betlém“ vyhlášeného k zajištění ochrany hodnot této památkové 
rezervace, a ve vazbě na něj, - v souvislosti s tímto úkolem bylo jako jedna z podmínek, po jejímž splnění 
bude záměr přípustný, nastaveno respektování podmínek stanovených Vyhláškou Okresního národního 
výboru v Trutnově č. 152/16-1897 ze dne 17.09.1987, kterou se určuje ochranné pásmo památkové 
rezervace v obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě. Z 
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obsahu dokumentace k záměru D11 1108 je zřejmé, že se uvedeným úkolem zabývá. Správní území 
obce Hajnice však není dotčeno památkovou rezervací Kuks ani nespadá do jejího ochranného pásma. 

5) vytvářet na území města Trutnov územní předpoklady pro rozvoj zařízení a aktivit cestovního 
ruchu vytvářejících zázemí pro cestovní ruch v Krkonošském národním parku, zejména pak pro rozvoj 
plošně a provozně náročných ubytovacích, sportovních či kulturních zařízení a dalších služeb pro turisty, 
které s ohledem na zvýšené nároky na ochranu přírody a krajiny není v potřebné kapacitě možné na 
území Krkonošského národního parku rozvíjet,- Správní území obce Hajnice neleží na území města 
Trutnov. 

6) na území měst vytvářet územní podmínky pro rozvoj městských forem turistiky, zejména 
poznávací turistiky a kongresové turistiky. - Obec Hajnice není město. Úkol se netýká správní území obce 
Kocbeře. 

Zásady územního rozvoje dále upřesňují podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje a v rámci toho stanovují další úkoly pro územní plánování. 
Předmětného záměru se pak dotýkají zejména následující úkoly pro územní plánování. 

Z hlediska ochrany a rozvoje přírodních hodnot: 

- při řešení využití území a při upřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů 
hledat taková řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat, negativní vlivy na přírodní hodnoty - 
uvedený úkol je v rámci řešení záměru zajištěn navrhovanými technickými opatřeními, a to zejména 
formou mostních objektů. 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot: 

- pro zajištění ochrany a zachování kulturních a civilizačních hodnot území Královéhradeckého 
kraje, spočívajících ve velkém množství kulturních památek, cenných církevních a světských objektů a 
dochovaných území s jedinečnou urbanistickou kompozicí, stanovit podmínky územní ochrany těchto 
kulturních památek a jejich prostředí - jak vyplývá z Územně analytických podkladů Královéhradeckého 
kraje, 4. úplné aktualizace (r. 2017), v částech správního území obce Hajnice, které jsou dotčeny 
záměrem, se nenacházejí žádné kulturní památky, cenné církevní ani světské objekty, 

- při stanovení využití území a při zpřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů 
hledat taková řešení, která vyloučí, popř. budou náležitým způsobem minimalizovat negativní vlivy na 
plošně památkově chráněná území, - netýká se správního území obce Hajnice. 
-           na území obcí Kuks, Stanovice, Heřmanice, Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo Hradiště, 
Vlčkovice v Podkrkonoší, Kocbeře, Kohoutov, Chvalkovice a Dolany v rozsahu bývalého Šporkova 
nadačního panství Choustníkovo Hradiště, ve vzájemné koordinaci 

a) posoudit historické kompoziční vazby v krajině a původní kompoziční prvky a součásti 
krajiny (historická cestní síť, aleje, solitérní stromy a skupiny stromů, rybníky, lesy, remízy, 
apod.), a zajistit jejich ochranu, funkčnost a rozvoj prostorových vazeb mezi nimi, 

b) při vymezování ploch změn a stanovování jejich plošného a prostorového uspořádání 
vytvářet podmínky pro ochranu pohledových horizontů, průhledů a dálkových pohledů na 
areál bývalého hospitálu v Kuksu, 

c) omezovat vzájemné srůstání sídel, které by znamenalo popření jejich historické podstaty 
venkovských zemědělských sídel obklopených volnou krajinou, 

- netýká se správního území obce Hajnice 

- pro území archeologických kulturních památek a území s archeologickými nálezy stanovit 
podmínky jejich územní ochrany - V lokalitě plánované stavby se nenacházejí žádné archeologické 
památky evidované ve Státním archeologickém seznamu. Uvedená skutečnost vyplývá rovněž z Územně 
analytických podkladů Královéhradeckého kraje, 4. úplné aktualizace (r. 2017), ze kterých je zřejmé, že v 
území dotčeném záměrem v prostoru správního území obce Hajnice se žádné kulturní památky ani 
archeologické památky nenacházejí. Přes tuto skutečnost je území, na kterém se stavba uskuteční, nutné 
pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. V trase budoucí komunikace bude provedena 
povrchová prospekce za účelem první identifikace archeologických nalezišť. V místech, kde budou tato 
naleziště identifikována, bude provedena invazivní terénní prospekce formou pásových sond, jejichž 
prostřednictvím bude určen rozsah a charakter zasažených archeologických situací a v návaznosti na to 
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rozsah a metodika navazujícího plošného záchranného výzkumu, toto bylo nastaveno jako podmínka 
orgánů státní památkové péče. 

Z hlediska ochrany a rozvoje civilizačních hodnot: 

- při plánování územního rozvoje kraje zachovat historicky vzniklou polycentrickou sídelní strukturu 
osídlení kraje s výraznými polyfunkčními středisky ve statutárním městě - Hradec Králové, ve městech - 
Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk a Vrchlabí a v centrech rozvojové osy OS4 - Praha - 
Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11) - Trutnov - hranice ČR / Polsko (Wroclaw) - správní území 
obce Hajnice je zásadami územního rozvoje zařazeno do „OS4 Rozvojové osy Praha - Hradec Králové / 
Pardubice (podél dálnice D11) -Trutnov - hranice ČR / Polsko (- Wroclaw)" - uvedený úkol nemá 
konkrétní dopad na záměr vedený správním územím obce Hajnice, 

- v rámci rozvojové osy OS4 Praha - Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11) - Trutnov - 
hranice ČR/Polsko (Wroclaw), rozvojové osy NOS1 Hradec Králové - Jičín - Liberecký kraj a rozvojové 
oblasti NOB1 Vrchlabí vytvářet vymezováním ploch změn územní podmínky pro lokalizaci občanského 
vybavení ve vazbě na lokalizaci aktivit pro ekonomický rozvoj a rozvoj lidských zdrojů a ve vazbě na 
hodnoty území sousedících specifických oblastí - předmětným záměrem jsou do budoucna vytvořeny 
podmínky pro vymezení ploch změn ve správním území obce Hajnice pro naplnění uvedeného úkolu v 
souvislosti s rychlejší a lepší dopravní dostupností tohoto území v rámci kraje, 

- zachovávat souvislé pásy nezastavěného území v bezprostřední blízkosti měst pro vytvoření 
souvislých ploch veřejné zeleně, způsobilých pro každodenní rekreaci - v daném případě z dokumentace 
k záměru D11 1108 vyplývá, že citovaný úkol je splněn, když mezi vymezenou dopravní linií trasy dálnice 
D11 a zástavbou obce Hajnice zůstává pruh nezastavěného území, 

- v území rozvojových oblastí a rozvojových os vytvářet nabídku ploch pro rozvojové záměry v 
závislosti na dostupnosti potřebné dopravní a technické infrastruktury se zohledněním potřebné 
surovinové základny a nabídky pracovních sil; přitom v kontaktních územích respektovat podmínky 
využití území sousedících specifických oblastí - umístěním záměru budou ve správním území obce 
Hajnice vytvořeny podmínky pro vymezení rozvojových ploch v návaznosti na tento záměr. 

Stavba dálnice se správního území obce Hajnice dotýká pouze okrajově. Trasa dálnice je vedena 
v dostatečné vzdálenosti od obce v souběhu se stávající silnicí I/37. Nedochází k omezení rozvojových 
ploch, fragmentaci zástavby ani narušení soudržnosti společenství obyvatel obce. Pro obec Hajnice 
katastrální území Brusnice, Hajnice, Horní Žďár, Dolní Žďár a Kyje bylo vymezeno MěÚ Trutnov 
zastavěné území správním rozhodnutím schváleným ZO dne 27. 10. 2008. Pokud se týká soudržnosti 
společenství obyvatel, je navržena úprava sítě pozemních komunikací pro zachování příčných vazeb 
s důrazem s důrazem na zemědělství, lesnictví a turistické trasy. 

Úpravu sítě cest podporuje vedení obce ve svých požadavcích formulovaných na jednání dne 
23.2 2016. Záměr nezasahuje do žádných přírodně cenných lokalit. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění záměru, který svým charakterem 
naplňuje požadavky ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, je na dotčených pozemcích v 
katastrálních územích Horní Žďár, Brusnice a Kyje u Hajnice z hlediska souladu se zásadami územního 
rozvoje za splnění stanovených podmínek přípustné. 

3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba je v souladu 
s požadavky na využití území ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 20 

(1) V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je 
obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání 
a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.  



D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ A Průvodní zpráva 

 

 

 
58 

Stavba nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území nad limity stanovené příslušnými právními 
předpisy. Tato skutečnost je doložena mimo jiné dokumentací EIA, studiemi v souvisící části 
dokumentace (Studie detailních rizik pro vodní zdroj, Hluková studie, Exhalační studie). 

 

(2) V zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo 
územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby 
pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s 
bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; 
vymezování jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen pokud tyto stavby 
nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. 

Stavba není plánována v zastavěném území obce, která nemá územní plán. Stavba nezhoršuje 
kvalitu prostředí a hodnotu území nad limity stanovené příslušnými předpisy. Tato skutečnost je doložena 
mimo jiné dokumentací EIA, studiemi v souvisící části dokumentace (Studie detailních rizik pro vodní 
zdroj, Hluková studie, Exhalační studie). 

 

(3) Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a 
prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně 
přístupnou pozemní komunikaci12). 

Pozemek předmětné stavby je vymezen tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 
plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel tj. dopravní stavba 
dopravní infrastruktury. Pozemek je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, hlavní 
trasa na navazující úseky dálnice, přeložky na původní překládané komunikace, účelové komunikace, 
které doplňují síť komunikací v území, jsou napojeny na komunikace vyšších tříd. 

 

(4) Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se vždy vymezuje tak, aby svými 
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, 
umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na 
kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci12). 

Pozemek předmětné stavby je vymezen tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 
plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání pro 
navrhovaný účel tj. dopravní stavba dopravní infrastruktury. Pozemek je dopravně napojen na veřejně 
přístupnou pozemní komunikaci, hlavní trasa na navazující úseky dálnice, přeložky na původní 
překládané komunikace, účelové komunikace, které doplňují síť komunikací v území, jsou napojeny na 
komunikace vyšších tříd. Základové poměry jsou ověřeny předběžným geotechnickým průzkumem. Na 
základě doporučení tohoto průzkumu je navržena trasa a parametry zemního tělesa. 

(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 

 

a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 
umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací, 
což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky, 

Jedná se o stavbu, která slouží zejména tranzitní dopravě. Ve stavbě je navržena malá 
odpočívka Brusnice. Pozemek předmětné stavby je vymezen tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění 
parkovacích stání v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních 
komunikací a dle předpisu zadavatele. S odstavením vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá, se na 
dálniční odpočívce nepočítá.  

b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů13), které na pozemku 
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných, 

Při provozu dálnice je vyřešeno nakládání s odpady. Komunální odpad z odpadkových košů 
odpočívky bude svážen na skládku. Odpočívka je vybavena čističkou odpadních vod. 
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c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, 
pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění 
zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

S ohledem na charakter stavby a možné riziko smícení se závadnými látkami je odvádění 
srážkových vod z dálnice řešeno dle bodu 2. U komunikací nižších tříd je řešeno vsakováním. 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do 
vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 
zachycení 

Dálnice je vybavena dešťovými usazovacími nádržemi pro případné zachycení závadných látek. 
Hlavní trasa je vybavena dešťovou kanalizací. V objektu odvodnění jsou navrženy retenční nádrže pro 
regulovaný odtok srážkových vod do recipientů. 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do 
jednotné kanalizace. 

Neuplatní se. 

(6) Při vymezování stavebního pozemku nebo při změně využití zastavěného stavebního 
pozemku lze prokázat splnění požadavků odstavce 5 regulačním plánem nebo dokumentací pro vydání 
územního rozhodnutí i s využitím dalších pozemků. 

Neuplatní se. 

(7) Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině 
těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace3) široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m 
od stavby. 

Neuplatní se. 

POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB 

 

§ 23 

Obecné požadavky na umisťování staveb 

 

(1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 
technické infrastruktury2) a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo 
ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. 
Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení 
vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých 
pozemních komunikacích15). Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na 
dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. 

Stavba je umístěna tak, aby umožnila napojení na sítě technické infrastruktury tj. na silovou 
elektřinu pro napájení vybavení dálnice. Přístup požární techniky a provedení zásahu není v kolizi 
s ochranným pásmem energetických vedení. Toto je posouzeno závazným stanoviskem HZS. 

§ 24 

Zvláštní požadavky na umisťování staveb 

 

(1) Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území 
obcí umisťují pod zem. 

Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací jsou v zastavěném území obcí 
umístěna pod zem. Jedná se zejména o přeložku veřejného osvětlení v Choustníkově Hradišti. Dále jsou 
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to přípojky v jednou, kde je z posledního sloupu stávajícího nadzemního vedení zřízena kabelová 
přípojka.  

24b 

Žumpy a malé čistírny 

 

(1) Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo 
kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod do ekvivalentu 500 obyvatel (dále jen „malá 
čistírna“) není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních. 

Žumpa není navržena. Je navržena certifikovaná „malá čistírna“ vypouštěná do vodního toku. 

(2) Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové 
připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci 
ukončenou čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno ukončení jejich 
užívání. 

Dle dostupných informací není v okolí plánována kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod. 
 Malá čistírna je i přesto umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na 
kanalizaci. 

(3) Žumpa nebo malá čistírna se umisťují tak, aby k nim byl umožněn přístup nebo příjezd pro 
vybírání jejich obsahu. 

Malá čistírna je součástí dálniční odpočívky, tato k ní umožňuje příjezd. 

§ 24c 

Oplocení pozemků 

 

Oploceny musí být pozemky se stavbami, 

 

a) které mohou působit nepříznivě na životní prostředí, zejména stavby pro výrobu s nečistým 
provozem, čistírny odpadních vod, asanační podniky, 

netýká se této stavby 

b) kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat, 

V rámci stavby je navržen SO 860 Oplocení dálnice který má zamezit volnému pohybu osob a 
zvířat. 

c) které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin, 

netýká se stavby dálnice 

d) které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, zejména jaderná zařízení, regulační 
a měřicí stanice. 

Netýká se této stavby 

§ 24e 

Staveniště 

Je věci zhotovitele, není předmětem této dokumentace. 

(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, 
zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. 
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(2) Na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v památkových rezervacích nebo v 
památkových zónách a v přírodních parcích a zvláště chráněných územích, včetně jejich ochranných 
pásem, lze zřizovat pouze takové stavby zařízení staveniště, které nejsou spojeny se zemí pevným 
základem, nebo zařízení pojízdná. 

 

(3) Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, 
musí být povolovány jako dočasné. 

 

(4) Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s 
jinými právními předpisy18b). Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně 
komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních 
komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení. 

 

(5) Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v 
prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby. 

 

(6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 
zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před 
poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro 
staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento 
účel musí být uvedeny do původního stavu. 

 

3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou uvedeny v části E Doklady, E.1 Zpráva 
o zapracování závazných stanovisek. 

3.8 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Z hlediska dotčeného území nebyly pro stavbu využity výjimky ani úlevová řešení.  

Co se týče uložení sítí do komunikací (§ 25 zák. o PK) v ORP Trutnov: 

podle § 25 odst. 1, odst. 2 a odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích povoluje 
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby jako silniční správní úřad příslušný správní úřad zvláštní užívání 
pro umístění inženýrských sítí (rozhodnutím o povolení zvláštního užívání č.j. MUTN 47627/2019):  

Propustek v rámci SO 123 Přeložka silnice III/30015 (km 127,57) na pozemku parc. č. 1431, 
katastrální území Horní Žďár  

SO 455 454 Přeložka podzemního vedení CETIN a.s. (v km 132,133122-132,160175)6 uloženo v 
SO 124 Přeložka silnice III/30015 na pozemku parc.č. 340/1, katastrální území Střítež u Trutnova  

SO 434 Přípojka VN pro Tunel Kamenný vrch v rámci SO 123 Přeložka silnice III/30015 na 
pozemku parc.č. 1431, katastrální území Horní Žďár 

Dále v ORP Trutnov: 

Příloha C_03_05 km D11 127,5 SO 469 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
127,464-127,5026 uloženo do SO 160 Přístupy na pozemky v k.ú. Horní Žďár, p.č. 1193/1 k.ú. Horní 
Žďár. Nepožaduje se povolení uložení, jedná se o účelovou komunikaci (dále jen ÚK). 

 

6 změna názvu viz. kapitola předmět aktualizace 11/2018 na začátku průvodní zprávy 
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Příloha C_03_05 km D11 128,3 SO 431 Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 128,3 
uloženo do SO 161 Přístupy na pozemky v k.ú Brusnice ČÁST 1, p.č. 246 k.ú. Brusnice. Nepožaduje se 
povolení uložení, jedná se o ÚK. 

Příloha C_03_05 km D11 128,4 SO 434 Přípojka VN pro Tunel Kamenný vrch uloženo do SO 
166 Přeložka polní cesty v km 128,30 - 128,77, p.č. 262/1 a 1500 k.ú. Brusnice. Nepožaduje se povolení 
uložení, jedná se o ÚK. 

Příloha C_03_06 výřez A km D11 131,25 SO 345 Vodovod a zásobní nádrž odpočívky Brusnice 
a SO 491.5 Elektroměr ŘSD + vedení 1kV do R1 uloženo do pozemku veřejně přístupné účelové 
komunikace, p. č. 364 k.ú. Střítež u Trutnova. Nepožaduje se povolení uložení, jedná se o ÚK. 

Příloha C_03_07 km D11 131,7 SO 453 Přeložka podzemního vedení CETIN a.s. v km 131,540-
131,686 uloženo do pozemku veřejně přístupné účelové komunikace (SO 169 Přeložka polní cesty v km 
131,69). Nepožaduje se povolení uložení, jedná se o ÚK. 

 

V ORP Jaroměř:  

V rámci stavebního objektu SO 443 v souladu s SO 438 nedojde k uložení inženýrských sítí do 
silničního pozemku silnice č. III/299 21 v obci Heřmanice, Brod  PDMUJA 18820/2019. SO v aktualizaci 
02/2020 zrušen. 

Příl. C.3.01 v km D11 114,5 je v silnici I/37 uložen SO 377 Retenční nádrž v km 114,680 včetně 
odtoku p.č. 610/13 k.ú. Brod n. L. Povoleno rozhodnutím KUKHK-26521/DS/2018-3 (Ja) rozhodnutí 2c. 

Příloha C.03.01 km D11 114,65 uložení SO 360 Sedimentační nádrž v km 114,680 včetně odtoku 
uloženo do SO 152 Přeložka polní cesty v km 114,75, p.č. 628/3 k.ú. Brod n. L., Uložení sítě do ÚK 
nepovoluje se. 

V ORP Dvůr Králové nad Labem:  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod č.j. MUDK-
ODP/20239-2019/bru 6795-2019 vydal vyjádření o uložení sítí do tělesa komunikace jako podkladu k 
rozhodnutí o umístění stavby z hlediska povolení zvláštního užívání v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) 
zákona o PK. 

 - SO 432 – uložení podzemního vedení CETIN a.s. v km 118,609 – 118,639 Úprava veřejného osvětlení 
v km 118,6 do pozemků p.č. 1180/4, 2226, 2231, 2232, 2234 v k. ú. Ch. Hradiště, uloženo do SO 
120 Přeložka místní komunikace v Choustníkově Hradišti (km 118,628). Uloženo dílem do stávající 
komunikace. Pro SO 432 je nutné projednat zvláštní užívaní dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o PK. 
Bylo vydáno rozhodnutí 293/2020 OÚ Choustníkovo Hradiště ze 6.8. 2020 o povolení zvláštního 
užívaní komunikace v souladu s § 25. Jsou stanoveny podmínky pro vlastní realizaci. Za splnění 
odpovídá zhotovitel. 

- SO 462 – úprava podzemního vedení CETIN a.s. v km 118,609 – 118, 639, náplň SO 462 - STÁVAJÍCÍ 
STAV; V trase je uloženo neprovozované telekomunikační vedení; PLÁNOVANÝ STAV; V bodech 
"A" a "B" bude stávající neprovozované telekomunikační vedení přerušeno a provedeno jeho 
zaslepení. Pro SO 462 není potřeba § 25 odst. 6, písm. d) zákona o PK. 

- SO 463 – přeložka podzemního vedení CETIN, a.s. km 121,849 – 121,867 do pozemku p. č. 671 v k. ú. 
Kocbeře; uloženo do SO 121 Přeložka silnice III/29926 (km 121,97). Znázorňuje výkres C_03_03 
Povoleno rozhodnutím MUDK-ODP/88345-2019/Bru6795-2019; náplň SO 463 STÁVAJÍCÍ STAV; V 
řešeném území je v trase veden jeden metalický zemní telekomunikační kabel TCEPKPFLE a dvě 
trubky HDPE40 (prázdné); PLÁNOVANÝ STAV; Mezi body "A" a "B" budou stávající metalický kabel 
TCEPKPFLE a trubky HDPE šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a přerušení a pod nově 
budovanou komunikací (přeložkou SO 121) ochráněny dělenými chráničkami (jedna chránička 
PVC110 založena rezervní). 

- SO 520 – úprava STL, plynovod v km 118, 667 – p.č. 2231, 2232, 2233, 2309, uloženo do SO 120 
Přeložka místní komunikace v Choustníkově Hradišti (km 118,628), SO 520 kříží i plánovanou 
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dálnici v km 118,667. Pro SO 520 není nutné projednat zvláštní užívaní dle § 25 odst. 6 písm. d) 
zákona o PK u místní komunikace*. Uloženo do nové dálnice a nové přeložky místní komunikace. 

- SO 465 – přeložka podzemního vedení CETIN a.s. v km 121,973 – 121,998 uloženo do SO 121 
Přeložka silnice III/29926 (km 121,97); náplň SO 465 STÁVAJÍCÍ STAV; V řešeném území je v trase 
veden jeden metalický zemní telekomunikační kabel TCEPKPFLE a dvě trubky HDPE40 (prázdné); 
PLÁNOVANÝ STAV; Mezi body "A" a "B" bude stávající metalický kabel TCEPKPFLE a trubky 
HDPE šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a přerušení a pod nově budovanou komunikací 
(přeložkou SO 121) ochráněny dělenými chráničkami (jedna chránička PVC110 založena rezervní). 
Podzemní vedení zůstane ve stávající trase, SO 465 nepodléhá územnímu projednání. Nad ním 
bude provedena přeložka silnice III. tř. není potřeba zvláštní užívaní dle § 25 zákona o PK, jedná se 
o přeložku komunikace.  

SO 461 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,588-118,630 situováno mimo silniční 
pozemek stávající komunikace. Pro SO 461 není potřeba § 25 odst. 6, písm. d) zákona o PK. 

Dále v ORP Dvůr Králové n. L. 

Příloha C.03.02 km D11 116,8 uložení SO 361 Sedimentační nádrž v km 116,750 včetně odtoku 
uloženo do SO 156 Přeložka polní cesty v km 116,80, p.č. 2232 k.ú. Dolní Vlčkovice, Nepožaduje se 
povolení uložení, jedná se o ÚK. 

Příloha C.03.02 km D11 118,1 uložení SO 460 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v 
km 117,611-118,192 uloženo do SO 110 MÚK Choustníkovo Hradiště, p.č. 2025 k.ú. Ch. Hradiště, Pod 
rekonstruovanou komunikací II/307 bude proveden protlak (chránička 1xPE110). Pod nově budovanou 
komunikací bude nové telekomunikační vedení uloženo do chráničky PVC110 (jedna chránička PVC110 
založena rezervní). Chráničky budou uloženy min. 1,2m pod novou niveletou asfaltového povrchu.  
povoleno rozhodnutím o uložení inženýrské sítě od ORP DK, jedná se o uložení II/307. Uložení sítě do 
plánované větve MÚK se nepovoluje, § 25 slouží k ochraně stávajících komunikací*. Uložení do silnice 
II/307 povoluje ORP Dvůr Králové. Povoleno rozhodnutím MUDK-ODP/31068-2020/bru 6795-2019. 
Stanoveny podmínky pro realizaci a další projektovou přípravu. 

Příloha C.03.03 km D11 119,8 SO 450 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
119,809-119,905 uložen v SO 143 Příjezd k retenční nádrži km 119,55 p.č. 2248/1 k.ú. Choustníkovo 
Hradiště. Nepožaduje se povolení uložení, jedná se o ÚK. 

Příloha C.03.03 km D11 123 uložení vodovodu SO 341 Přeložka vodovodu L DN150 v km 
122,945 uloženo v SO 111 MÚK Kocbeře a v SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú Kocbeře a SO 122 
Přeložka silnice II/300 (MÚK Kocbeře). Povolení zvláštního užívaní silnice II/300 v rámci stavby SO 341 
rozhodnutím MUDK-ODP/88345-2019/bru6795-2019. Nepožaduje se povolení uložení do ÚK v SO 159 a 
do větve plánované křižovatky SO 111, § 25 slouží k ochraně stávajících komunikací*. 

Příloha C.03.03 km D11 119,8 SO 188 Propustek na II/299 p.č. 2253 k.ú. Choustníkovo Hradiště. 
Nový propustek ve stávající silnici II/299. Propustek je součástí silnice dle zákona o pozemních 
komunikacích. Bude řešen ve stavebním povolení. 

*Dle právního názoru Ministerstva dopravy není třeba zvláštní užívaní (§ 25 odst. 1, odst. 2 a 
odst. 6 písm. d) zák. o PK) při ukládání inženýrských sítí do nových komunikací a jejich silničních 
pozemků. 

Pro zvláštní užívaní jsou stanoveny speciálním stavebním úřadem podmínky pro realizaci a další 
stupeň projektové přípravy. 

Jiné sítě TI nejsou do tělesa stávajících komunikací ani do jejich silničního pozemku ukládány. 

Rozhodnutím KÚ Khk č.j.KUKHK 39454/ZP/2017-10 je povolena výjimka ze zákazů u zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů (§56).  

3.9 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 

3.9.1 Související investice, koordinace 

„Územní studie Podkrkonoší“  
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Investor: Královéhradecký kraj, projekt DHV 

Realizace: dosud nerealizováno, předpoklad po realizaci MÚK Jaroměř Sever na stavbě 1107 

D11 stavba 1107 Smiřice - Jaroměř 

Investor: ŘSD ČR 

Realizace: předpoklad 2017-2020 

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR  

Investor: ŘSD ČR 

Realizace: předpoklad 2019-2021 

Komunikace bude vybavena elektronickým systémem výkonového zpoplatnění ESVZ. Na stavbě 
se předpokládá výstavba portálů mýtných stanic ESVZ. Předběžné staničení portálu mýtných stanic je 
uvedené v souhrnné technické zprávě. 

3.9.2 Podmiňující investice 

Pro stavbu budou nutné ochrany, úpravy a přeložky stávajících sítí technické infrastruktury. 
Plánovaný jsou i přeložky vodních toků. Podmiňující investicí je náhradní výsadba. Sumarizace viz. 
kapitola 1.2.8 Souhrnné technické zprávy. 

SO 102   Přeložka silnice I/37 u MÚK Choustníkovo Hradiště 

SO 103   Úprava I/37 v km 125,70 

SO 120   Přeložka místní komunikace v Choustníkově Hradišti (km 118,628) 

SO 121   Přeložka silnice III/29926 (km 121,97) 

SO 122   Přeložka silnice II/300 (MÚK Kocbeře) 

SO 123   Přeložka silnice III/30015 (km127,57) 

SO 124   Přeložka silnice III/30015 (km 132,22) 

SO 125   Přeložka  III/30016 (km 132,15) 

SO 126   Přeložka místní komunikace v k.ú. Kocbeře 

SO 127   Komunikace pro pěší MÚK Kocbeře 

SO 150   Přístupy na pozemky v k.ú Hořenice 

SO 151   Přístupy na pozemky v k.ú Brod n. Lab. 

SO 152   Přeložka polní cesty v km 114,75 

SO 153   Přeložka polní cesty v km 115,51 

SO 154   Přístupy na pozemky v k.ú Slotov 

SO 155   Přístupy na pozemky v k.ú Dolní Vlčkovice 

SO 156   Přeložka polní cesty v km 116,80 

SO 157   Přístupy na pozemky v k.ú Choustníkovo Hradiště 

SO 158   Přístupy na pozemky v k.ú Zboží u Dvora Králové 

SO 159   Přístupy na pozemky v k.ú Kocbeře 

SO 160   Přístupy na pozemky v k.ú Horní Ždár 

SO 161   Přístupy na pozemky v k.ú Brusnice ČÁST 1 

SO 162   Přeložka lesní cesty v km 124,460 - 124,560 

SO 163   Přeložka lesní cesty v km 124,55-124,90 vlevo 

SO 164   Přeložka lesní cesty v km 125,37 - 125,80 vlevo 



D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ A Průvodní zpráva 

 

 

 
65 

SO 165   Přeložka lesní cesty v km 126,860 

SO 166   Přeložka polní cesty v km 128,30 - 128,77 

SO 167   Přeložka polní cesty v km 130,30 - 130,50 vlevo 

SO 168   Přeložka polní cesty v km 131,25 

SO 169   Přeložka polní cesty v km 131,69 

SO 170   Provizorní přeložka I/37 

SO 171   Provizorní přeložka místní komunikace v Ch. Hradišti km 118,628 

SO 172   Provizorní přeložka účelové komunikace km 119,3 

SO 173   Provizorní přeložka silnice II/299 km 119,8 

SO 174   Provizorní přeložky silnice II/300 MUK Kocbeře 

SO 175   Provizorní přeložka silnice III/30015 km 127,5 

SO 176   Provizorní přeložka polní cesty  km 131,2 

SO 177   Provizorní přeložka polní cesty  km 131,6 

SO 186   Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře) 

SO 187   Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek MÚK Kocbeře-KÚ) 

 

 

SO 320   Přeložka potoka Drahyně v km 116,915 

SO 321   Přeložka Kocbeřského potoka v km 118,900 

SO 322   Úprava pravostr. přít. Kocbeřského potoka v km 124,420 

SO 323   Úprava pravostr. přít. Kocbeřského potoka v km 124,980 

SO 324   Přeložka Kocbeřského potoka v km 124,780 

SO 325   Úprava koryta Hajnického potoka v km 127,423 

SO 326   Přeložka pravost. přít. Běluňky v km 130,840 

SO 327   Úprava koryta Běluňky v km 131,260 

SO 340   Přeložka vodovodu PE D63 v km 122,416 

SO 341   Přeložka vodovodu L DN150 v km 122,945 

SO 342   Přeložka vodovodu L DN150 v km 124,388 

SO 343   Přeložka vodovodu PVC D110 v km 127,167 

SO 344   Přeložka vodovodu L D110 v km 132,964 

SO 401   Úprava nadzemního vedení VVN (2x110kV) km 113,6 

SO 410   Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 114,65 

SO 411   Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 115,2 

SO 412   Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 116,7 

SO 413   Úprava podzemního vedení VN (1x35kV) v km 117,4 

SO 414   Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 119,6 

SO 415   Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 120,6 

SO 416   Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,4 

SO 417   Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,75-123,1 

SO 418   Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 128,6 – již realizováno v 11/2019 

SO 419   Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 129,4-130,0 

SO 420   Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 132,3 
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SO 421   Přemístění jednosloupové trafostanice 35/0,4kV v km 114,65 

SO 430   Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 127,1 

SO 431   Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 128,3 

SO 432   Úprava veřejného osvětlení v km 118,6 

SO 433   Úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 114,65 

SO 460   PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 117,611-118,192 

SO 461   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,588-118,630 

SO 462   ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,609-118,639 

SO 450   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 119,809-119,905 

SO 463   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,849-121,867 

SO 464   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,789-121,850 

SO 465   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,973-121,998 

SO 466   ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 122,438-122,480 

SO 467   ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 122,856-122,924 

SO 468   ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 125,649-125,814 

SO 469   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 127,464-127,526 

SO 451   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,180-131,227 

SO 452   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,395-131,328 

SO 453   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,540-131,686 

SO 454   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,122-132,175 

SO 455   PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,251-132,398 

SO 520   Úprava STL plynovodu v km 118,667 

 

3.10 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY 

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby je uveden v části F.2 Záborový 
elaborát.  

V příloze C.04 Katastrální situační výkres je navíc vyznačena zóna ovlivnění vlivem stavby (tj. 
zejména imisemi hluku, prachu, vodními poměry apod.) Seznamy pozemků dotčených pouze vlivem 
stavby je rovněž v záborovém elaborátu. 

3.11 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

3.11.1 Veřejná dopravní infrastruktura 

Na svém začátku bude stavba napojena na plánovanou stavbu 1107. Na konci úpravy navazuje 
na stavbu 1109. V trase jsou navrženy dvě mimoúrovňové křižovatky s napojením všech směrů na silnici 
I/37 a II/370 u Choustníkova Hradiště a II/300 u obce Kocbeře. V rámci stavby budou přeloženy účelové 
komunikaci v kolizi s navrhovanými objekty. Budou zřízeny nové přístupové komunikace k nemovitostem, 
k nimž stavba dálnici znemožní přístup. Nové přístupové komunikace budou napojeny na stávající síť 
pozemních komunikací, zpravidla na nejbližší účelovou komunikaci, či silnici s neomezeným přístupem. 

Změna tříd stávajících komunikací 

Po vybudování dálnice v úseku 1108 Jaroměř-Trutnov dojde ke změně významu stávající silnice 
I/37. V úseku stavby 1108 a úzce související stavby 1107 a 1109, tzn. od MÚK Jaroměř-sever po MÚK 
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Střítež bude silnice I. třídy převedena na silnici II. třídy – II/637. U žádné jiné dotčené komunikace nižší 
třídy není stavbou vyvolána změna třídy komunikace. 

Přístupy na pozemky 

V rámci stavby jsou navržena mimoúrovňová křížení plánované komunikace se stávajícími 
komunikacemi nižších tříd. V místech, kde je to nutné z důvodu nevhodného úhlu křížení, jsou navrženy 
lokální přeložky komunikací nižších tříd. Stávající síť komunikací zajistí přístup na pozemky i po 
vybudování dálnice. V úsecích, kde to stávající síť neumožňuje, jsou navrženy souběžné pozemní 
komunikace. V rámci stavby jsou navrženy hospodářské sjezdy ze silnic nižších tříd, v místech, kde je to 
nezbytné pro dopravní obslužnost. 

3.11.2 Veřejná technická infrastruktura 

Odvodnění stavby je realizováno přes retenční nádrže a sedimentační do stávajících vodotečí 
Labe Kocbeřského potoka a potoka Drahyně, Bělunka. a Hajnického potoka. Vzhledem ke geologickým 
podmínkám v oblasti nevhodným pro vsakování bylo navrženo odvodnění do stávajících vodotečí se 
zmenšením průtoku odtékající vody v retenčních nádržích na úroveň, která odpovídá stávajícímu stavu a 
zajistí, že nebude docházet k zahlcování vodních toků. Splaškové vody nejsou napojeny na veřejnou 
infrastruktury viz. Kapitola 4.11.2 

Veřejné osvětlení je ve stavbě navrženo v souvislosti s navrhovanou odpočívkou Brusnice a 
navrhovaným tunelem Kamenný vrch. SO444 Veřejné osvětlení odpočívka Brusnice, km 131 Odpočívka 
Brusnice bude osvětlena podél komunikací parkoviště. Napájení veřejného osvětlení bude z rozváděčů 
R1 a R2 umístěných u sociálních zařízení. V rámci stavby v SO 432 Úprava veřejného osvětlení v km 
118,6 bude provedena přeložka veřejného osvětlení na plánovaném nadjezdu místní komunikace SO222 
Nadjezd na místní komunikaci (km 118,628). SO443 Úprava veřejného osvětlení, km 114,2 - U místní 
komunikace mezi obcí Heřmanice, Brod a obcí Slotov je na sloupech ČEZ Distribuce umístěno vedení a 
svítidla veřejného osvětlení. Vedení včetně sloupů bude demontováno v rámci SO438. Kabelové vedení 
bude provedeno zemním kabelovým vedením podél místní komunikace, svítidla na sloupech ČEZu 
budou nahrazena osvětlovacími stožáry se svítidly. V aktualizaci 02/2020 jsou SO 438 a 443 vypuštěny. 

Vodovod 

Provozně technický objekt (PTO) a vlastní tunel Kamenný vrch bude napojen na vodovod obce 
Hajnice (jeho přeložku řeší SO 343 Přeložka vodovodu PVC D110 v km 127,167) přípojkou SO 601.48 
v km 127,167. Provozně technický objekt bude vybaven toaletou. PTO je umístěn u severního 
Trutnovského portálu tunelu kamenný vrch. 

Pro napojení odpočívky Brusnice bude využit vodovod navržený v SO 345 Vodovod a zásobní 
nádrž odpočívky Brusnice. Zásobování veřejných záchodů pitnou vodou je navrženo napojením na 
nejbližší veřejnou vodovodní síť v nedaleké obci Střítež, byl určen napojovací bod na PE potrubí profilu 
D90 v ulici Zemědělská ve Stříteži.  

Sdělovací vedení je navrženo pro napojení na dálniční informační systémy. Není napojeno na 
veřejnou infrastrukturu. Napojeno na dispečink SSÚD Střítež. 

Elektrorozvodná vedení jsou navržena pro napájení systému DIS a pro technologické vybavení 
tunelu.  

SO490.1 přípojné místo ČEZ, 114,2km  

Přípojkový pilíř umístěný v rámci SO438 bude nahrazen přípojkovým pilířem SS200. Volná sada 
pilíře SS200 bude přípojné místo pro ŘSD.   

 

SO490.2 přípojné místo ČEZ, 118,65km  

Stávající přípojkový SS100 bude nahrazen přípojkovým pilířem SS200. Volná sada pilíře SS200 
bude přípojné místo pro ŘSD.   

 

SO490.3 přípojné místo ČEZ, 124km  
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Na stávající sloup č.80 bude osazena přípojková skříň SP100. Skříň bude přípojné místo po 
ŘSD.   

 

SO490.4 přípojné místo ČEZ, 128,35km  

Na stávající sloup č.6 bude osazena přípojková skříň SP100. Skříň bude přípojné místo po ŘSD.  

 

SO490.5 přípojné místo ČEZ, 131,4km (odpočívka Brusnice)  

Na stávající sloup č.34 bude osazena přípojková skříň SP100. Skříň bude přípojné místo po 
ŘSD. 

SO 434 Přípojka VN pro tunelu Kamenný vrch 

Pro zajištění elektrického napájení tunelu Kamenný Vrch (požadovaný rezervovaný příkon 
Prez. = 780 kW) je navržena kabelová přípojka VN 35 kV. Napojení je navrženo ze stávajícího 
venkovního vedení 35 kV v katastrálním území Brusnice. Toto vedení kříží stavbu R11 v km 128,6 a je 
překládáno v rámci SO 418 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 128,6. SO 418 nebude 
předmětem územního projednání je realizováno v 11/2019 v parametrech vyhovujících plánované dálnici. 
Z vedení bude na přeloženém stožáru č.7 proveden kabelový svod přes svislý odpínač (např. Dribo FLC 
GB S), dále povede kabelová trasa podél nové R11 až k objektu PTO na severní straně tunelu Kamenný 
Vrch, kde bude kabel ukončen v zapouzdřeném rozvaděči 35 kV (viz příslušné přílohy technologie 
tunelu). 

Pro přípojku bude použit kabel typu 35-AXEKCEY 3x1x120 mm2, žíly svazkované do 
trojúhelníku. V potřebných místech bude kabel veden v chráničkách. Krytí kabelu v celé trase min. 1,0 m. 

Proudová soustava a napětí: 3~, 50Hz, 35 000 V, IT. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: zemněním s rychlým vypnutím dle 
ČSN EN 61936-1, ČSN EN 50522, PNE 330000-1. 

Dotčené vedení VN 35 kV je napájeno z TR 110/35 kV Lipnice 

3.12 GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

3.12.1 Geologická charakteristika 

Geomorfologické členění zájmového území bylo odvozeno podle mapové služby portálu veřejné 
správy.: 

Systém  - Hercynský 

Provincie  - Česká vysočina 

Subprovincie  - Česká tabule, Krkonošsko-jesenická soustava 

Oblast  - Východočeská tabule, Severočeská tabule, Krkonošská oblast 

Celek  - Východolabská tabule, Orlická tabule, Jíčinská pahorkatina, Krkonošské 
podhůří 

Podcelek - Chlumecká tabule, Úpsko-metujská tabule, Bělohradská pahorkatina, 
Zvičinsko-kocléřovský hřbet, Podkrkonošská pahorkatina 

Okrsek - Dobřenická plošina, Českoskalická tabule, Královédvorská kotlina, 
Kocléřovský hřbet, Trutnovská pahorkatina 

Jihovýchodní část trasy po km 121 náleží soustavě Česká tabule, provincie Česká vysočina. 
Počátek trasy až po cca km 115 je členěn do podsoustavy Východočeská tabule, celku Východolabská 
tabule, podcelku Úpsko - Metujská tabule, okrsku VIC-2A-a Českoskalická tabule. 

Trasa v km cca 115 až 121 km prochází podsoustavou Severočeská tabule, celek Jičínská 
pahorkatina, podcelek Bělohradská pahorkatina, okrsek VIA-28-d Královédvorská kotlina. 
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Střední a severní část trasy v km cca 121 až 132 km je již řazena k soustavě Krkonošsko - 
Jesenické České vysočiny, Krkonošské podsoustavě, celku Krkonošské podhůří, podcelku Zvičinsko-
kocléřovský hřbet, okrsku IVA-8C-b Kocléřovský hřbet. 

Nejsevernější část trasy silnice v km cca 131 až konec úseku je řazen rovněž ke Krkonošsko - 
Jesenické soustavě České vysočiny, Krkonošské podsoustavě, celku Krkonošské podhůří, ale již k 
podcelku Podkrkonošská pahorkatina, okrsku IVA-88-e Trutnovská pahorkatina. 

3.12.2 Geomorfologická charakteristika 

Z hlediska morfologie prochází trasa zvlněným územím. Trasa začíná s niveletou na úrovni 308,7 
m n. m. a záhy překonává údolí řeky Labe. Nejnižší bod trasy je mezi obcemi Kuks a Choustníkovo 
Hradiště, kde je niveleta přibližně v km 117,4 ve výšce cca 283,96 m n.m.  

Trasa prochází v počátku poměrně plochým terénem a v úseku přibližně km 119 až 126 rychle 
stoupá až k maximální nadmořské výšce nivelety 532,40 m n.m. v okolí Kamenného vrchu (km 126,65). 
Ve zbývající části je trasa vedena ve zvlněném terénu až do konce u obce Nový Rokytník. Celkové 
převýšení trasy je 248 m. 

Trasa komunikace je od počátku kilometráže vedena po polích, pastvinách a loukách až k obci 
Kocbeře a následně prochází lesním komplexem Království. 

3.12.3 Hydrogeologická charakteristika 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace ČR náleží trasa dálnice na svém jižním okraji do 
hydrogeologického rajonu 422 - podorlická křída. Od km cca 115 po km 127 náleží do rajonu 424 - 
královédvorská synklinála. Ve své severní části náleží zájmové území trasy do rajonu 515 - 
podkrkonošský permokarbon. 

V nové hydrogeologické rajonizaci ČR jsou ve smyslu legislativy EU definovány „útvary podzemní 
vody" s tím, že pro kvantitativní hodnocení je doporučeno zachovat stávající hydrogeologické rajony a pro 
kvalitativní hodnocení je doporučeno pracovat s nově definovanými vodními útvary - v daném případě s 
útvary podzemních vod. 

Dále uvádíme vztah hydrogeologických rajónů a nově definovaných vodních útvarů: 

 

Hydrogeologický rajon Útvar podzemních vod 

422 42210 

424 42240 

425 42500 

515 51510 

Z vodohospodářského hlediska mají v zájmovém území význam kvartérní fluviální písčité a 
štěrkovité sedimenty údolních teras. Jedná se zejména o štěrkopísky v údolí řeky Labe a jeho přítocích. 
Režim a oběh podzemní vody teras je v přímé hydraulické spojitosti s tokem, a je ovlivňován množstvím 
srážek a kolísáním hladiny v toku. 

Kvartérní průlinové kolektory bývají ovlivňovány kvalitou vody v blízkém povrchovém toku. V 
pánevních oblastech mívají zvýšené koncentrace síranů a nižší koncentrace Ca a HCO . Ve většině 
případů jsou kyselé, lokálně až silně kyselé reakce, měkké, nízko až středně mineralizované. Převládá 
chemický typ Ca-HCO3. 

Trasa v největší části celé délky prochází okrajovou strukturou české křídové pánve 
královédvorskou synklinálou. Okraj synklinály se nachází jižně od obce Výšinka, přibližně u km 126,2 
vztaženého na silnici I/37 a na severní straně se okraj nachází asi uprostřed tunelu, který prochází bází 
křídových sedimentů. 
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3.12.4 Zdroje nerostů 

Podle surovinového informačního subsystému (SurIS) Geofondu ČR trasa zasahuje do 
chráněného ložiskového území č. 718 260 2000 Choustníkovo Hradiště a do výhradního ložiska cihlářské 
suroviny, dosud netěžené č. 318 260 200. 

3.12.5 Podzemní voda 

Zájmové území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV) ID 
č. 216 – Východočeská křída. Oblast CHOPAV byla ustanovena Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. 

Trasa D11 1108 Jaroměř-Trutnov přímo prochází: 

- ochranným pásmem 2. stupně vodního zdroje Studnice - Východočeská křída (č. rozhodnutí 
Vod/5293/92-Z),  

- ochranným pásmem 2b. stupně vodního zdroje Dvůr Králové nad Labem, obec Choustníkovo 
Hradiště  (Vod 235/2280/85-Km),  

- ochr. pásmem 2b. stupně vodního zdroje  Hajnice - vrt H-1 (Vod 235/2216/88-Km). – km 127 až 
km 132,5 

Dále jsou v okolí, mimo vedení trasy vyhlášena i další ochranná pásma zdrojů podzemní vody:  

- ochranné pásmo 1., 2a, 2b stupně Dvůr Králové nad Labem - Janská studánka (Vod 
235/2278/85-Km) – přiblížení k vnějšímu ochr. pásmu v km 124,45 až 124,75 

- ochr. pásmo 1. a 2a. stupně vodního zdroje Zářez Kocbeře (Vod 235/1574/85-Km)  v km 125 až 
125,7 prochází trasa cca 270 m od okraje vnějšího ochr. pásma 

3.12.6 Poddolovaná území 

Podle údajů získaných z archivu ČGS - Geofond nejsou v zájmovém území projektované dálnice 
registrována žádná oznámená důlní díla ani se zde nevyskytují poddolovaná území 

3.13 PŘÍSTUP NA STAVEBNÍ POZEMEK PO DOBU VÝSTAVBY, PŘÍSTUPOVÉ TRASY 

Zajištění přístupu na stavební pozemky je plně věcí zhotovitele stavby. V projektu byl proveden 
návrh, který vytvořil předpoklady pro zřízení přístupu na stavební pozemky vymezením prostoru a 
určením rozsahu nutných záborů a jejich projednáním s majiteli dotčených pozemků. Konkrétní technické 
řešení a vybavení je věcí zhotovitele stavby. 

Stavební pozemek bude přístupný po souběžných komunikacích, které budou doplněny v rámci 
stavby dálnice dle potřeby po obou stranách budoucí komunikace. Staveništní komunikace jsou věci 
zhotovitele. Ve stavbě nejsou navrženy žádné SO staveništních komunikací.  

V  ZOV jsou formou doporučení naznačeny přístupové cesty do stávajících a ve stavbě 
navržených komunikacích k doplnění, které budou sloučit pro přístupy na okolní nemovitosti i po výstavbě 
dálnice. 

SO 150   Přístupy na pozemky v k.ú Hořenice 

SO 151   Přístupy na pozemky v k.ú Brod n. Lab. 

SO 152   Přeložka polní cesty v km 114,75 

SO 153   Přeložka polní cesty v km 115,51 

SO 154   Přístupy na pozemky v k.ú Slotov 

SO 155   Přístupy na pozemky v k.ú Dolní Vlčkovice 

SO 156   Přeložka polní cesty v km 116,80 
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SO 157   Přístupy na pozemky v k.ú Choustníkovo Hradiště 

SO 158   Přístupy na pozemky v k.ú Zboží u Dvora Králové 

SO 159   Přístupy na pozemky v k.ú Kocbeře 

SO 160   Přístupy na pozemky v k.ú Horní Ždár 

SO 161   Přístupy na pozemky v k.ú Brusnice ČÁST 1 

SO 162   Přeložka lesní cesty v km 124,460 - 124,560 

SO 163   Přeložka lesní cesty v km 124,55-124,90 vlevo 

SO 164   Přeložka lesní cesty v km 125,37 - 125,80 vlevo 

SO 165   Přeložka lesní cesty v km 126,860 

SO 166   Přeložka polní cesty v km 128,30 - 128,77 

SO 167   Přeložka polní cesty v km 130,30 - 130,50 vlevo 

SO 168   Přeložka polní cesty v km 131,25 

SO 169   Přeložka polní cesty v km 131,69 

 

Zajištění přístupu na stavební pozemky je plně věcí zhotovitele stavby. V dokumentaci ZOV je 
proveden návrh, který vytvořil předpoklady pro zřízení přístupu na stavební pozemky vymezením prostoru 
a určením rozsahu nutných záborů a jejich projednáním s majiteli dotčených pozemků, tento návrh bude 
zpřesněn v dalších stupních projektové dokumentace. Konkrétní technické řešení a vybavení je věcí 
zhotovitele stavby.  

Návrh hlavních příjezdů na staveniště  

- km 113,400 - napojen na dálnici vybudovanou v rámci stavby D11 1107  

- km 114,200 - napojen na silnici III/29921  

- km 114,520 - napojen na silnici I/37  

- km 114,560 - napojen na silnici I/37  

- km 117,540 - napojen na silnici I/37  

- km 117,660 - napojen na silnici I/37 (křižovatková větev MÚK Choustníkovo Hradiště)  

- km 118,200 - napojen na silnici I/37  

- km 119,850 - napojen na silnici II/299  

- km 121,310 - napojen na silnici I/37  

- km 121,990 - napojen na silnici I/37  

- km 122,500 - napojen na silnici II/300  

- km 125,650 - napojen na silnici I/37  

- km 125,850 - napojen na silnici I/37  

- km 126,800 - napojen na silnici I/37  

- km 127,470 - napojen na silnici III/30015  

- km 128,770 - napojen prostřednictvím staveništní příjezdové komunikace na silnici I/37  

- km 128,920 - napojen prostřednictvím staveništní příjezdové komunikace na silnici I/37  

- km 131,600 - napojen na silnici III/30015  

- km 132,160 - napojen na silnici I/37  

- km 132,440 - napojen na silnici III/30015  

- km 133,000 – napojen na dálnici vybudovanou v rámci stavby D11 1109 
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Přístup na souběžné komunikace bude ze stávajících silnic.  

Jako přepravní a přístupové trasy budou sloužit komunikace stávajícího dopravního systému, 
který je v předmětné oblasti dostatečně hustý. V maximální míře bude využívána vlastní trasa nové 
silnice a manipulační pruh. Zhotovitel je povinen projednat využívání stávajících komunikací, případné 
transporty nadměrných nákladů atd. s příslušným odborem Kú ÚK, Policí ČR atd. a postupovat v souladu 
s příslušnými předpisy a vyhláškami dle charakteru transportu. 

Pro stavbu budou využívány stávající komunikace: 

silnice I. třídy: I/37 

silnice II. třídy: II/300, II/299 

místní komunikace: 

Výčet komunikací je pouze orientační, bude dále záviset na zhotovitelem konkrétně zvolených 
zdrojích materiálů do násypů a na volbě úložišť odpadů.   

U všech komunikací používaných pro stavbu se počítá s jejich využitím po celou dobu stavby. 

Před zahájením stavby bude provedena pasportizace stávajících komunikací a případných 
dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce a zhotovitele. Část komunikací může být dle 
stavu upravena ještě před jejich využíváním těžkou stavební dopravou. Po skončení stavby budou 
poškozené vozovky, případně jiné objekty, uvedeny do původního stavu – SO 186 Stavební úpravy 
komunikace před, při a po stavbě (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře) a SO 187 Stavební úpravy komunikace před, 
při a po stavbě (úsek MÚK Kocbeře-KÚ). 

 

3.14 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY 

Voda 

Zásobování staveniště vodou je součástí přípravy dodavatele stavby. Odběr vody a způsob 
napojení musí být před realizaci řádně projednán s majitelem a správcem vodovodního řadu, případně 
jiného vodního zdroje. Je možné používat mobilní zdroje vody. 

Kanalizace 

Likvidace odpadních vod ze staveniště je součástí přípravy dodavatele stavby.  

Odtok do stávajících odvodňovacích zařízení je možný pouze za podmínky neznečistění a 
nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků. 

Výstavba a připojení staveništních sociálních zařízení je součástí přípravy dodavatele. 
Na stávající kanalizační síť je možno se připojit ve stávajících kanalizačních šachtách. 

Trasy kanalizací v bezprostřední blízkosti staveniště jsou zakresleny v situaci stávajících sítí 
technické infrastruktury v příloze F.14 

Elektrická energie 

Zásobování staveniště elektrickou energií je součástí přípravy dodavatele stavby. Odběry 
elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být projednán se správcem a 
provozovatelem elektrických rozvodů.  

Trasy energetických kabelů a zařízení v bezprostřední blízkosti staveniště jsou zakresleny v 
situaci stávajících sítí technické infrastruktury v příloze F.14. 

Elektronické komunikace 

Vzhledem k charakteru stavby budou na staveništích používány mobilní telefony. Do vybraných 
objektů ZS může být zavedeno datové spojení na základě projednání s poskytovatelem. Trasy 
sdělovacích kabelů v bezprostřední blízkosti staveniště jsou zakresleny v koordinační situaci.  



D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ A Průvodní zpráva 

 

 

 
73 

4 ÚDAJE O STAVBĚ 

4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Stavba „D 11 1108 Jaroměř-Trutnov“ je novostavbou úseku dálnice II. třídy označené D 11. 
Změny dokončených staveb budou realizovány na přeložkách a úpravách dotčené technické a dopravní 
infrastruktury. 

4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

4.2.1 Základní charakteristika stavby 

Předmětem stavby je novostavba dálnice v parametrech normové kategorie D 25,5/120 v délce 
19,630 km. Jedná se o směrově rozdělenou komunikaci s omezeným přístupem.  

4.2.2 Význam stavby 

Předmětný úsek dálnice D11 Jaroměř – Trutnov bude součástí mezinárodního dálkového tahu 
E67 Varšava – Wroclaw – Hradec Králové – Praha. Na polské straně s plánovanou navazující 
komunikací S3 Legnica (S3 Lubawka – Legnica  –  Szcecin).  

4.2.3 Účelnost stavby 

Stavba zajistí propojení navazujících staveb dálnice D11 1107 a 1109 a zvýší dopravní 
obslužnost území. 

Realizací stavby bude zvýšena bezpečnost dopravy ležících na trase stávající I/37 zejména při 
průjezdu zástavbou. Zároveň se zvýší bezpečnost dopravy pro tranzitní dopravu, která získá přehlednou 
komunikaci s odpovídajícími šířkovými a směrovými parametry. 

Odvedením dopravy ze zastavěného území bude zvýšena kvalita životního prostředí v obcích 
ležících podél průtahu silnice I/37. 

V dokumentu „Dopravní sektorové strategie 2. fáze“ je stavba 1108 součástí clusteru CS4021P. 
Cluster obsahuje projekty S185 a S186. Cluster seskupuje související projekty – stavby 1108 a 1109 
v úseku Jaroměř - státní hranice (PL). Navrhovaná komunikace bude součástí hlavní transevropské 
dopravní sítě TEN-T. Prioritou vyplývající z Evropské dopravní politiky je dokončení hlavní sítě TEN-T do 
roku 2030. Další skutečností ovlivňující hodnocení priorit realizace výstavby clusteru ve srovnání 
s ostatními potřebami je skutečnost návaznosti na stavbu D11 1107 a připravenost navazující S3 v 
Polsku s přihlédnutím ke stavu současné mezilehlé sítě pozemních komunikací. V Dopravní sektorové 
strategii je realizace clusteru předpokládána v první polovině horizontu let 2020-2035. 

4.3 TRVALÁ STAVBA 

Stavba „D11 1108 Jaroměř - Trutnov“ je trvalá stavba s životností plánovanou na desítky let. 
Stavba je dělená na stavební objekty. Jedná se o soubor staveb. 

 

ŘADA 000   Objekty přípravy staveniště  Trvalé/dočasné stavby 
SO 020  Příprava území nejedná se o stavbu 

ŘADA 100   Objekty pozemních komunikací  Trvalé/dočasné stavby 

SO 101  Hlavní trasa D11 1108  trvalá 

SO 102  Přeložka silnice I/37 u MÚK Choustníkovo Hradiště trvalá 

SO 103  Úprava I/37 v km 125,70 trvalá 

     

SO 110  MÚK Choustníkovo Hradiště trvalá 
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SO 111  MÚK Kocbeře trvalá 

     

SO 116  Služební sjezd k Trutnovské podpěře SO 201 trvalá 

SO 117  Služební sjezd k Jaroměřské podpěře SO 201 trvalá 

     

SO 120  
Přeložka místní komunikace v Choustníkově Hradišti 
(km 118,628) trvalá 

SO 121  Přeložka silnice III/29926 (km 121,97) trvalá 

SO 122  Přeložka silnice II/300 (MÚK Kocbeře) trvalá 

SO 123  Přeložka silnice III/30015 (km127,57) trvalá 

SO 124  Přeložka silnice III/30015 (km 132,22) trvalá 

SO 125  Přeložka  III/30016 (km 132,15) trvalá 

SO 126  Přeložka místní komunikace v k.ú. Kocbeře trvalá 

SO 127  Komunikace pro pěší MÚK Kocbeře trvalá 

SO 135  Odpočívka Brusnice v km 131,0 trvalá 

     

SO 140  Příjezd k sedimentační nádrži km 114,68 trvalá 

SO 141  Příjezd k retenční nádrži km 116,82 trvalá 

SO 142  Příjezd k retenční nádrži km 117,25 trvalá 

SO 143  Příjezd k retenční nádrži km 119,55 trvalá 

SO 144  Příjezd k Jaroměřskému portálu tunelu trvalá 

SO 145  Příjezd k Trutnovskému portálu tunelu trvalá 

SO 146.1  Příjezd k DUN v km 116,84 vlevo trvalá 

SO 146.2  Příjezd k DUN v km 119,02 vpravo trvalá 

SO 147.1  Příjezd k DUN v km 124,35 trvalá 

SO 147.2  Příjezd k retenční nádrži km 124,35 trvalá 

SO 148  Příjezd k retenční nádrži a DUN km 127,55 trvalá 

SO 149  Příjezd k retenční nádrži km 131,2 trvalá 

     

SO 150  Přístupy na pozemky v k.ú Hořenice trvalá 

SO 151  Přístupy na pozemky v k.ú Brod n. Lab. trvalá 

SO 152  Přeložka polní cesty v km 114,75 trvalá 

SO 153  Přeložka polní cesty v km 115,51 trvalá 

SO 154  Přístupy na pozemky v k.ú Slotov trvalá 

SO 155  Přístupy na pozemky v k.ú Dolní Vlčkovice trvalá 

SO 156  Přeložka polní cesty v km 116,80 trvalá 

SO 157  Přístupy na pozemky v k.ú Choustníkovo Hradiště trvalá 
SO 158  Přístupy na pozemky v k.ú Zboží u Dvora Králové trvalá 

SO 159  Přístupy na pozemky v k.ú Kocbeře trvalá 

SO 160  Přístupy na pozemky v k.ú Horní Ždár trvalá 

SO 161  Přístupy na pozemky v k.ú Brusnice ČÁST 1 trvalá 

SO 162  Přeložka lesní cesty v km 124,460 - 124,560 trvalá 

SO 163  Přeložka lesní cesty v km 124,55-124,90 vlevo trvalá 
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SO 164  Přeložka lesní cesty v km 125,37 - 125,80 vlevo trvalá 

SO 165  Přeložka lesní cesty v km 126,860 trvalá 

SO 166  Přeložka polní cesty v km 128,30 - 128,77 trvalá 

SO 167  Přeložka polní cesty v km 130,30 - 130,50 vlevo trvalá 

SO 168  Přeložka polní cesty v km 131,25 trvalá 

SO 169  Přeložka polní cesty v km 131,69 trvalá 

     

SO 170  Provizorní přeložka I/37 dočasná 

SO 171  
Provizorní přeložka místní komunikace v Ch. Hradišti 
km 118,628 dočasná 

SO 172  Provizorní přeložka účelové komunikace km 119,3 dočasná 

SO 173  Provizorní přeložka silnice II/299 km 119,8 dočasná 

SO 174  Provizorní přeložky silnice II/300 MUK Kocbeře dočasná 

SO 175  Provizorní přeložka silnice III/30015 km 127,5 dočasná 

SO 176  Provizorní přeložka polní cesty  km 131,2 dočasná 

SO 177  Provizorní přeložka polní cesty  km 131,6 dočasná 

     
SO 180  Dopravní opatření - D11 1108 Není stavba/dočasné opatření 

SO 181  Dopravní opatření - I/37 Není stavba/dočasné opatření 

SO 182  
Dopravní opatření na silnicích II. a III.tř. (úsek ZÚ - MÚK 
Kocbeře) Není stavba/dočasné opatření 

SO 183  
Dopravní opatření na silnicích II. a III.tř. (úsek MÚK 
Kocbeře-KÚ) Není stavba/dočasné opatření 

SO 184  
Dopravní opatření na místních a účelových 
komunikacích (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře) Není stavba/dočasné opatření 

SO 185  
Dopravní opatření na místních a účelových (úsek MÚK 
Kocbeře-KÚ) Není stavba/dočasné opatření 

SO 186  
Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek 
ZÚ - MÚK Kocbeře) Není stavba/dočasné opatření 

SO 187  
Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek 
MÚK Kocbeře-KÚ) Není stavba/dočasné opatření 

SO 188  Propustek na II/299 trvalá 

SO 190.1  Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD trvalá 

SO 190.2  Portály pro dopravní značení ve správě ŘSD trvalá 

SO 190.3  Proměnné dopravní značení ve správě ŘSD trvalá 

SO 191  Dopravní značení - Přeložky silnic I.tř. trvalá 

SO 193  Dopravní značení - Přeložky silnic II. a III.tř. trvalá 

SO 194  Dopravní značení - Přeložky místních komunikací trvalá 

     

ŘADA 200     Mostní objekty a zdi 

   201-219 Mosty na dálnici(hlavní trasy), MÚK  

SO 201  Most přes údolí Labe v km 114,267 trvalá 

SO 202  Most přes účelovou komunikaci v km 115,510 trvalá 

SO 203  Most přes potok Drahyně v km 116,939 trvalá 

SO 204  Most přes Kocbeřský potok v km 118,903 trvalá 

SO 205  Most přes účelovou komunikaci v km 119,294 trvalá 
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SO 206  Most přes meliorační kanál v km 119,420 trvalá 

SO 207  Most přes silnici II/299 v km 119,888 trvalá 

SO 208  
Most přes přeložku lesních cest a údolí lesního potoka v 
km 124.358 trvalá 

SO 209  
Most přes lesní cestu a údolí lesního potoka v km 
124.878 trvalá 

SO 210  Most přes silnici I/37 v km 125.723 trvalá 

SO 211  Most přes Kocbeřský potok v km 125.780 trvalá 

SO 212  
Most přes údolí Hajnického potoka a silnici III/30015 v 
km 127.366 trvalá 

SO 213  
Most přes polní cestu u Tadeášových Domků v km 
128.755 trvalá 

SO 214  Most přes údolí a polní cestu v km 130.171 trvalá 

SO 215  Most přes pravý přítok Běluňky v km 130.837 trvalá 

SO 216  Most přes polní cestu a potok Běluňka v km 131.263 trvalá 

SO 217  Most přes polní cestu u obce Střítež v km 131.688 trvalá 

SO 218  Most přes lesní rokli u obce Nová Střítež v km 132.713 trvalá 

   220-239 Mosty přes dálnici (hlavní trasu), lávky  

SO 221  Nadjezd na I/37  v km 117,871 trvalá 

SO 222  Nadjezd na místní komunikaci v km 118,628 trvalá 

SO 223  Nadjezd na III/299 26 v km 121,973 trvalá 

SO 224  Lávka pro pěší v km 122,483 trvalá 

SO 225  
Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře) v km 
122.923 trvalá 

SO 226  Nadjezd na přeložce silnice III/30015 v km 132.150 trvalá 

SO 227  Ekodukt v km 121,060 trvalá 

   240-249 Mosty mimo dálnici (hllavní trasu)  

SO 241  
Podchod pro pěší pod jihozápadní rampou MÚK 
Kocbeře v km 0.042  trvalá 

   250-259 Opěrné a zárubní zdi  

SO 250-259  neobsazeno  

   260-299 Rezerva  

     

ŘADA 300     Vodohospodářské objekty 
SO 301  Dešťová kanalizace dálnice km 113,370 - 114,100 trvalá 

SO 302  Dešťová kanalizace dálnice km 114,100 - 115,530 trvalá 

SO 303  Dešťová kanalizace dálnice km 115,530 - 116,770 trvalá 

SO 304  Dešťová kanalizace dálnice km 116,770 - 118,970 trvalá 

SO 305  Dešťová kanalizace dálnice km 118,970 - 119,650 trvalá 

SO 306  Dešťová kanalizace dálnice km 119,650 – 124,300 trvalá 

SO 307  Dešťová kanalizace dálnice km 124.310 – 125,700 trvalá 

SO 308  Dešťová kanalizace dálnice km 125,789 – 126.140 trvalá 

SO 309  Dešťová kanalizace dálnice km 126,930 – 128,506 trvalá 

SO 310  Dešťová kanalizace dálnice km 128,550 – 132,130 trvalá 

SO 311  Dešťová kanalizace dálnice km 132,200 – 133,000 trvalá 

     



D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ A Průvodní zpráva 

 

 

 
77 

SO 320  Úprava potoka Drahyně v km 116,915 trvalá 

SO 321  Přeložka Kocbeřského potoka v km 118,900 trvalá 

SO 322  
Úprava pravostr. přít. Kocbeřského potoka v km 
124,420 trvalá 

SO 323  
Úprava pravostr. přít. Kocbeřského potoka v km 
124,980 trvalá 

SO 324  Přeložka Kocbeřského potoka v km 124,780 trvalá 

SO 325  Úprava koryta Hajnického potoka v km 127,423 trvalá 

SO 326  Přeložka pravost. přít. Běluňky v km 130,840 trvalá 

SO 327  Úprava koryta Běluňky v km 131,260 trvalá 

   330-339 Přeložky a úpravy kanalizací  

SO 330  
Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – levá 
strana trvalá 

SO 331  
Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – 
pravá strana trvalá 

     

SO 340  Přeložka vodovodu PE D63 v km 122,416 trvalá 

SO 341  Přeložka vodovodu L DN150 v km 122,945 trvalá 

SO 342  Přeložka vodovodu L DN150 v km 124,388 trvalá 

SO 343  Přeložka vodovodu PVC D110 v km 127,167 trvalá 

SO 601.48  Přípojka vodovodu pro požární vodovod trvalá 

SO 344  Přeložka vodovodu L D110 v km 132,964 trvalá 

SO 345  Vodovod a zásobní nádrž odpočívky Brusnice trvalá 

     

SO 360  Sedimentační nádrž v km 114,680 včetně odtoku trvalá 

SO 361  Sedimentační nádrž v km 116,750 včetně odtoku trvalá 

SO 362  Retenční nádrž v km 116,820  včetně odtoku trvalá 

SO 363  Sedimentační nádrž v km 117,300  včetně odtoku trvalá 

SO 364  Retenční nádrž v km 117,250  včetně odtoku trvalá 

SO 365  Sedimentační nádrž v km 119,020  včetně odtoku trvalá 

SO 366  Retenční nádrž v km 119,000  včetně odtoku trvalá 

SO 367  Sedimentační nádrž v km 119,640  včetně odtoku trvalá 

SO 368  Retenční nádrž v km 119,550 včetně odtoku trvalá 

SO 369  Sedimentační nádrž v km 124,320  včetně odtoku trvalá 

SO 370  Retenční nádrž v km 124,400 včetně odtoku trvalá 

SO 371  Sedimentační nádrž v km 125,750  včetně odtoku trvalá 

SO 372  Retenční nádrž v km 125,700 včetně odtoku trvalá 

SO 373  Sedimentační nádrž v km 127,560  včetně odtoku trvalá 

SO 374  Retenční nádrž v km 127,550 včetně odtoku trvalá 

SO 375  Sedimentační nádrž v km 131,140  včetně odtoku trvalá 

SO 376  Retenční nádrž v km 131,200 včetně odtoku trvalá 

SO 377  Retenční nádrž v km 114,680 včetně odtoku trvalá 

     

SO 380  Úprava meliorací km 117,200-119,600 trvalá 
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SO 390  Protierozní ochrana km 123,3 trvalá 

SO 391  Levostranný retenční příkop km 124,58 - 124,86 trvalá 

SO 392  Pravostranný retenční příkop km 125,76 - 125,9157 trvalá 

SO 393  Levostranný retenční příkop km 130,6355 – 130,828 trvalá 

SO 394  Pravostranný retenční příkop km 130,6194 - 130,828 trvalá 

SO 395  Levostranný retenční příkop km 130,8592 – 131,0173 trvalá 

SO 396  Pravostranný retenční příkop km 130,848 – 131,062 trvalá 

SO 397 

 
Odvodnění levé strany odpočívky Brusnice km 130,9 – 
131,15 trvalá 

SO 398 

 
Odvodnění pravé strany odpočívky Brusnice km 130,9 – 
131,15 trvalá 

     

ŘADA 400     Elektro a sdělovací objekty 

      Elektrorozvodné objekty  
SO 401  Úprava nadzemního vedení VVN (2x110kV) km 113,6 trvalá 

SO 410  Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 114,65 trvalá 

SO 411  Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 115,2 trvalá 

SO 412  Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 116,7 trvalá 

SO 413  Úprava podzemního vedení VN (1x35kV) v km 117,4 trvalá 

SO 414  Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 119,6 trvalá 

SO 415  Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 120,6 trvalá 

SO 416  Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,4 trvalá 

SO 417  
Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,75-
123,1 trvalá 

SO 418  Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 128,6 trvalá, již realizováno v 11/2019 

SO 419  
Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 129,4-
130,0 trvalá 

SO 420  Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 132,3 trvalá 

SO 421  
Přemístění jednosloupové trafostanice 35/0,4kV v km 
114,65 trvalá 

SO 430  Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 127,1 trvalá 

SO 431  Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 128,3 trvalá 

SO 432  Úprava veřejného osvětlení v km 118,6 trvalá 

SO 433  
Úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 
114,65 trvalá 

SO 434  Přípojka VN pro Tunel Kamenný vrch trvalá 

SO 439  Rozvod 1kV - odpočívky Brusnice trvalá 

SO 444  Veřejné osvětlení - odpočívky Brusnice trvalá 

SO 490.1  Přípojné místo ČEZ v km 114,2 trvalá 

SO 490.2  Přípojné místo ČEZ v km 118,65 trvalá 

SO 490.3  Přípojné místo ČEZ 124 trvalá 

SO 490.4  Přípojné místo ČEZ 128,35 trvalá 

SO 490.5  Přípojné místo ČEZ 131,4 trvalá 

SO 491.1  Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 118,6 trvalá 

SO 491.2  Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 124 trvalá 

SO 491.3  Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 128,35 trvalá 
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SO 491.4  Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 114,1 trvalá 

SO 491.5  Elektroměr ŘSD + vedení 1kV do R1 trvalá    

  

      Sdělovací objekty  

SO 460  
PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
117,611-118,192 trvalá 

SO 461  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
118,588-118,630 trvalá 

SO 462  
ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
118,609-118,639 trvalá 

     

SO 450  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
119,809-119,905 trvalá 

     

SO 463  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
121,849-121,867 trvalá 

SO 464  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
121,789-121,850 trvalá 

SO 465  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
121,973-121,998 trvalá 

     

SO 466  
ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
122,438-122,480 trvalá 

SO 467  
ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
122,856-122,924 trvalá 

SO 468  
ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
125,649-125,814 trvalá 

SO 469  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
127,464-127,5026 trvalá 

      

SO 451  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
131,180-131,227 trvalá 

SO 452  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
131,395-131,328 trvalá 

SO 453  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
131,540-131,686 trvalá 

SO 454  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
132,122-132,175 trvalá 

SO 455  
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 
132,251-132,398 trvalá 

      

SO 490  Přípojky vedení NN pro systém DIS trvalá 

SO 491  Systém DIS-SOS-kabelové vedení trvalá 

SO 492  Systém DIS-SOS-hlásky trvalá 

SO 493  Systém DIS-SOS - šachty a prostupy trvalá 

SO 494  Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely trvalá 

SO 495  Systém DIS-SOS - meteostanice trvalá 

SO 496  Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy trvalá 

SO 497  Systém DIS-SOS - kamerový dohled trvalá 

SO 498  Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD trvalá 

SO 499  Systém DIS-SOS - doplňkové objekty trvalá 
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SO 499.1  Dálniční informační systém DIS trvalá 

SO 499.2  Elektrické závory trvalá 

SO 499.3  Rozvod v komorách mostů trvalá 

SO 499.4  EZS trvalá 

SO 499.5  Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR trvalá 

SO 499.6  WIM trvalá 

SO 499.7  Vykrývací radiostanice pro údržbu trvalá 

     

ŘADA 500     Objekty trubních vedení 
SO 520  Úprava STL plynovodu v km 118,667 trvalá 

     

ŘADA 600     Objekty podzemních staveb 
SO 601  Tunel Kamenný vrch trvalá 

     

ŘADA 700     Objekty pozemních staveb  
SO 760  PHS v km 114,010 – 114,970 vlevo  trvalá 

SO 761  PHS v km 114,010 – 114,970 vpravo  trvalá 

SO 762  PHS v km 116,720 – 117,440 vlevo trvalá 

SO 763  PHS v km 116,770 – 117,270 vpravo trvalá 

SO 764  PHS v km 117,940 – 119,120 vlevo trvalá 

SO 765  PHS v km 118,470 – 119,980 vpravo trvalá 

SO 766  PHS v km 120,160 – 120,850 vpravo trvalá 

SO 767  PHS v km 121,970 – 122,340 vlevo trvalá 

SO 768  PHS v km 122,000 – 122,470 vpravo trvalá 

SO 769  PHS v km 123,680 – 124,300 vpravo trvalá 

SO 770  PHS v km 124,530 – 124,810 vpravo trvalá 

SO 771  PHS v km 125,910 –  126,150 vlevo  trvalá 

SO 772  PHS v km 126,920 – 127,500 vpravo trvalá 

SO 773  PHS v km 126,920 – 127,550 vlevo trvalá 

SO 774  PHS v km 128,010 – 129,170 vlevo trvalá 

SO 775  PHS v km 131,020 – 131,920 vlevo trvalá 

SO 776  PHS v km 132,670 – KÚ vlevo trvalá 

     

ŘADA 800     Objekty úpravy území 
SO 801  Vegetační úpravy správce ŘSD trvalá 

SO 806  Vegetační úprava sil. II a III.tř. trvalá 

SO 820  Úpravy ploch skládek a ZS Není stavba/dočasná 

SO 830  Rekultivace Není stavba/dočasná 

SO 860  Oplocení dálnice trvalá 

ŘADA 900     Objekty úpravy území 

SO 900  
Ochrana D11 1108 před vandalismem a zcizováním 
majetku státu nejedná se o stavbu 
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4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba není chráněna ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Kapitola 6.5 Souhrnné technické zprávy (dále jen STZ) uvádí ochranná pásma ze zákona u 
navrhovaných staveb dopravní a technické infrastruktury i u navrhovaných přeložek. Stávající ochranná 
pásma jsou v STZ kap. 1.3. 

 

4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

§6 

Připojení staveb na sítě technického vybavení 

 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou 
potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných 
energií a na sítě elektronických komunikací. 

Stavba je připojena na vodovod řeší SO 345 Vodovod a zásobní nádrž odpočívky Brusnice. 
Podobjekt objektu SO 601 Tunel kamenný vrch SO 601.47 Požární vodovod řeší napojení na rozvod pro 
hašení požáru, napojuje se prostřednictvím přípojky SO 601.48  Vodovodní přípojka pro požární vodovod. 
Odpadní vody z toalet odpočívky jsou zneškodňovány v rámci SO 330 Splašková kanalizace a ČOV 
odpočívky Brusnice – levá strana a SO 331 Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – pravá 
strana. Potřebné napojení na elektrickou energii řeší SO 490.1 Přípojné místo ČEZ v km 114,2, SO 490.2 
Přípojné místo ČEZ v km 118,65, SO 490.3 Přípojné místo ČEZ 124, SO490.4 Přípojné místo ČEZ 
128,35, SO 490.5 Přípojné místo ČEZ 131,4. Stavba není napojena na veřejné sítě elektronických 
komunikací. Stavba je připojena na dispečink SSÚD Střítež. 

 

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií musí být 
samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být 
přístupná a trvale označená. 

Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií bude 
samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení budou 
přístupná a trvale označená. 

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je 
to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro 
zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod. 

Stavba není napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Není to technicky možné. Dálnice bude 
odvodněna do nově navržené dešťové kanalizace. Řeší SO 301 až 311. V rámci stavby jsou navrženy 
dešťové usazovací nádrže (DUN) a RN retenční nádrže. Řeší SO 360 až 377. Následně je srážková voda 
odvedena do vodotečí. Odpočívka Brusnice bude vybavena malou čistírnou odpadních vod po přečištění 
vypouštěno vodoteče SO330 a SO 331. 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen 
„srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými 
technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné 
zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět 
samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. 

Stavba není napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Není to technicky možné. Dálnice bude 
odvodněna do nově navržené dešťové kanalizace. Řeší SO 301 až 311. V rámci stavby jsou navrženy 
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dešťové usazovací nádrže (DUN) a RN retenční nádrže. Řeší SO 360 až 377. Následně je srážková voda 
odvedena do vodotečí. Odpočívka Brusnice bude vybavena malou čistírnou odpadních vod po přečištění 
vypouštěno vodoteče SO330 a SO 331. 

 

(5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do stavby nebo 
její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie 
plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby. 

Přípojky nejsou ve styku s plynovým potrubím. 

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny 
normovými hodnotami. 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení respektuje stanovené 
normové hodnoty. 

Součástí stavby je oplocení dálnice. Oplocení pozemku dálnice a souvisejících retenčních nádrží 
podle §7 neomezuje rozhledové poměry na pozemních komunikacích, provedení oplocení neohrožuje 
bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat. Rozhledové poměry jsou doloženy v příloze 
D.100.4. V záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý materiál zhoršovat průběh 
povodně, oplocení pozemku musí být zejména snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí 
umožnit snadný průchod povodňových průtoků. 

Stavba zasahuje do záplavového území Labe stanoveného dle zákona č. 254/2001 Sb. 
Záplavové území stanovil Krajský úřad Královéhradeckého kraje pro úsek ř. km 988,86 – 1058,257 pro 
průtoky s dobou opakování Q5, Q20,Q100 včetně aktivní zóny  roce 2014 rozhodnutím č.j. 
5710/ZP/2014-24. 

- V záplavovém území Labe je umístěn SO 201 Most přes údolí Labe v km 114,266 698. 
Technické řešení, tak aby nedošlo k ovlivnění zátopového území. Zájmovým územím protéká vodní tok 
Drahyně, Kocbeřský potok Hajnický potok, Běluňka. Průtok výše jmenovaných toků je regulovaný. 
V zájmovém území stavby nemají vyhlášené zátopové pásmo. Na stavbě je pouze snadno 
demontovatelné oplocení, bez pevné podezdívky. 

Stavba podle §8 a navazujících paragrafů 10,14,18 splňuje základní požadavky, tj. požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravích životních 
podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie. To je 
ověřeno souvisejícími studiemi, které byly podkladem pro zpracování, nebo jsou přímo součástí 
(Exhalační hluková, migrační studií, geotechnickou rešerší, Analýzou rizik pro tunel, požárně 
bezpečnostním řešením stavby, dokumentací EIA. Kanalizační přípojky jsou navrženy dle technických 
norem provozního objektu a sociálního zařízení dálniční odpočívky jsou uloženy v zámrzné hloubce, 
máme za to, že plníme ustanovení § 33. Elektro přípojky a vnitřní rozvody pozemních objektů plní 
požadavek §34. Vzduchotechnické zařízení v tunelu plní požadavky §37. 

Co se vyhlášky č. 104/1997 Sb. Týče: 

§ 4 

Průjezdní úsek dálnice a silnice 

(k § 8 odst. 3 zákona) 

(1) Při určení hranice průjezdního úseku vychází příslušný stavební úřad3) ze skutečného stavu 
souvislého zastavění podél komunikace; stavební mezery až do 200 m nepřerušují zpravidla souvislé 
zastavění. 

(2) Umístění dopravní značky2) označující obec nebo konec obce nemusí být totožné s hranicí 
průjezdního úseku dálnice nebo silnice. 

Oba výše uvedené odstavce řeší dopravní značení, které je v příslušných podrobnostech 
rozpracováno v projektové dokumentaci DSP. 

 

§ 11 
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Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací 

(1) Vzájemná připojení pozemních komunikací jsou navržena tak, aby svým umístěním a 
provedením vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, zajišťovala potřebnou dopravní výkonnost, 
potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění. 
Nejmenší vzdálenosti nově budovaných křižovatek na komunikacích, umístění a uspořádání křižovatek je 
navrženo dle závazné ČSN 73 6102 v bližších podrobnostech dle doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 
6110. Toto dokladuje mimo jiné výkresová část dokumentace, zejména příloha D.100.04 

(2) Určení hranice mezi pozemními komunikacemi vyšší a nižší kategorie nebo třídy v oblasti 
křižovatek a zaústění účelových komunikací stanoví příloha č. 3, přičemž za hlavní komunikaci se 
považuje pozemní komunikace většího dopravního významu daného vyšší kategorií nebo třídou. To je 
uplatněno zejména při nastavení rozhraní stavebních objektů. 

 

§ 12 

Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím 

 

(1) Sjezdy a nájezdy na silnici a místní komunikaci lze zřídit, jen pokud splňují tyto podmínky: 

a) rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci, 

b) rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla; vozidlo, které zastaví při 
odbočování vlevo na sjezd, nesmí bránit průjezdu ostatním vozidlům v přímém směru nebo na něj musí 
být výhled ze vzdálenosti nutné pro zastavení dalšího vozidla, 

c) vzájemné vzdálenosti připojení únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. 

 

Bližší informace jsou obsaženy v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 

Toto dokladuje mimo jiné výkresová část dokumentace, zejména příloha D.100.04 

(2) Šířka sjezdu nebo nájezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice nebo z 
místní komunikace a výjezd na ně. Parametry odbočovacích oblouků jsou obsaženy v závazné ČSN 73 
6102. Jestliže je součástí sjezdu nebo nájezdu propustek, musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub: 

a) 400 mm pro délku propustku do 6,00 m, 

b) 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při 
sklonu propustku nad 2 %, 

c) 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %. 

Splněno podrobně bude rozpracováno v DSP. Průjezdnost ověřena vlečnými křivkami. 

(3) Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, 
a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo 
stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění. 

V DÚR se počítá se zpevněním. Konkrétní skladba bude upřesněna v DSP. 

(4) Je-li zřízení sjezdu a nájezdu nebo jejich změna, popř. zrušení vyvoláno potřebou fyzické 
nebo právnické osoby, která je vlastníkem nemovitosti nebo má k ní jiná práva, pak je tato osoba 
stavebníkem4) připojení. V případě, že potřeba změny nebo zrušení sjezdu nebo nájezdu vznikne v 
důsledku provádění stavebních prací nebo za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci, je 
stavebníkem sjezdu nebo nájezdu stavebník dotčené komunikace. 

Stavebníkem je ČR, ŘSD ČR. 

(5) Jestliže se zřizuje, stavebně upravuje nebo ruší část sjezdu nebo nájezdu na pozemku 
komunikace, musí si vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti zajistit 
předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace. 
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Souhlasy jsou doloženy v dokladové části. 

(6) Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku. 

Netýká se DÚR, týká se fáze provozu. 

§13 

Podmínky pro připojování dalších nemovitostí na komunikaci 

(1) Na silnice se připojují zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. c) podle místních podmínek tak, 
aby nebyla snížena plynulost a bezpečnost dopravy, přednostně na jejich průjezdních úsecích. Tato 
připojení se zřizují odbočovacími a připojovacími pruhy; rozhodnutím silničního správního úřadu může být 
povoleno připojení pouze vyřazovacím úsekem, bez zařazovacího úseku. 

Splněno. Týká se SO135 Odpočívka Brusnice v km 131,0. Návrh je včetně zařazovacího úseku. 
Ostatní zařízení nejsou navržena.  

(2) Zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. c) se zásadně navrhují vpravo na samostatných 
jednosměrných pruzích nebo pásech, popřípadě na plochách oddělených od průběžné volné šířky 
postranním dělicím pásem nebo dělicím ostrůvkem, popřípadě vodorovným dopravním značením. Na 
dvoupruhové silnici nebo místní komunikaci s nízkou intenzitou provozu může silniční správní úřad povolit 
úrovňové odbočení vlevo, pokud to neohrozí bezpečnost a plynulost dopravy. 

Týká se SO135 Odpočívka Brusnice v km 131,0, leží vpravo od každého jednotlivého jízdního 
pásu dálnice. 

(3) Technické parametry připojovacích a odbočovacích pruhů, vyřazovacích a zařazovacích 
úseků, poloměry oblouků a rozšíření jízdního pruhu v oblouku a rozhledové poměry jsou obsaženy v 
závazné ČSN 73 6102. Bližší podrobnosti jsou obsaženy v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 
Určení hranice připojení stanoví příloha č. 3. 

Technické řešení plní mimo jiné podmínky Policie ČR. Požehnáno rozhodnutím silničního 
správního úřadu. Viz. Dokladová část. 

§18 

Směrové a výškové vedení 

(1) Směrové a výškové vedení trasy komunikace je vzájemně sladěno a přizpůsobeno 
dopravnímu významu a kategorii komunikace, jakož i bezpečnosti a plynulosti provozu na ní. 

 

(2) Nejmenší návrhové hodnoty směrových a výškových prvků nejsou navrženy ani v 
odůvodněných případech a nejsou kumulovány ani užity v místě a v blízkosti křižovatek nebo na jiných 
místech kritických z hlediska bezpečnosti provozu. 

 

(3) Délky rozhledu je po celé nově budované trase komunikace rovny dráze potřebné pro 
zastavení před překážkou na vozovce. 

 

(4) Na silnicích s jedním obousměrným jízdním pásem je třeba, aby se úseky s větší než 
minimální délkou rozhledu pro předjíždění podílely co největší mírou na celkové délce komunikace a 
rozmístily po ní co nejrovnoměrněji. Na krátkých přeložkách silnic nižších tříd se to neuplatní. 

 

(5) Podrobnosti k nejmenším návrhovým hodnotám směrových a výškových prvků, k největším 
podélným a výsledným sklonům, nejmenším délkám rozhledu pro zastavování a pro předjíždění obsahují 
doporučené ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 

Respektuje příslušné ČSN. 
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§ 19 

Příčné uspořádání na úsecích mezi křižovatkami 

(1) Koruna komunikace zahrnuje jízdní, přídatné a přidružené pruhy, vodicí proužky, krajnice, 
případně střední nebo i postranní dělicí pás, chodníky a pásy nebo pruhy pro chodce a cyklisty. Veřejné 
chodníky a pásy nebo pruhy pro chodce a cyklisty nejsou přípustné v koruně dálnic a silnic pro motorová 
vozidla. Na dálnici nejsou v koruně veřejně přístupné chodníky a pásy, nebo pruhy pro chodce a cyklisty. 

 

(2) Přídatné pruhy pro pomalá vozidla nebo zvětšený počet jízdních pruhů se zřizují zejména na 
úsecích ve stoupání a klesání, jestliže podíl pomalých vozidel v dopravním proudu a jejich jízdní rychlosti 
vyvolávají nepřijatelné snížení plynulosti provozu. Ve stoupání ve směru od Hr. Králové je před tunelem 
Kamenný vrch navržen stoupací pruh. Stoupací pruh je mimo jiné zřejmý z podélného profilu SO 101 
příloha D.100.01.01. 

 

(3) Zastávkové pruhy linkové osobní dopravy se připojují na silnicích a na místních komunikacích 
podle závazné ČSN 73 6425. Na stavbě D11 1108 není navržen zastávkový pruh. 

 

(4) Nezpevněná část krajnice je navržena dostatečně široká, aby usnadňovala rozhled a 
poskytovala dostatečný prostor pro umístění součástí a příslušenství komunikace, kde je to nezbytné. 

 

(5) Šířku středního dělicího pásu na velmi stísněných úsecích je možno redukovat, musí však být 
zachována šířka nutná k osazení záchytného bezpečnostního zařízení. Přitom musí však být zajištěn 
rozhled pro zastavení ve směrovém oblouku. Střední dělicí pás u dálnic a silnic pro motorová vozidla 
musí být opatřen záchytným bezpečnostním zařízením, u ostatních směrově rozdělených komunikací se 
záchytné bezpečnostní zařízení umisťuje v závislosti na intenzitě a skladbě dopravy, povolené jízdní 
rychlosti a šířce dělicího pásu. Na předmětné stavbě není redukována šířka SDP. 

 

(6) Základní příčný sklon vozovky na nově budovaných úsecích musí být nejméně 2,5 %, na 
rekonstruovaných úsecích nejméně 2 %. Podrobnější informace k úsekům, kde se mění příčný sklon 
střechovitý na jednostranný, a k ustanovením odstavců 2 až 5 obsahují doporučené ČSN 73 6101 a ČSN 
73 6110. Základní příčný sklon je navržen minimálně 2,5%. Návrh respektuje ustanovení výše uvedených 
ČSN. 

 

§ 20 

Křižovatky 

(1) Tvar křižovatky je volen podle intenzity křižujících se dopravních proudů, kategorie křižujících 
se komunikací a umístění křižovatky v terénu. Druh a typ křižovatky a její návrhové prvky jsou v souladu 
se závaznou ČSN 73 6102. 

 

(2) Při návrhu úrovňových křižovatek jsou zabezpečeny co nejlepší rozhledové poměry, 
geometrie křižovatky je řešena v souladu s její funkcí co nejjednodušeji, aby byla pro uživatele přehledná 
a pochopitelná a aby byly zvýrazněny hlavní a vedlejší směry z hlediska přednosti v jízdě. 

 

§ 21 

Těleso komunikace 
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Konstrukce vozovky a zemního tělesa komunikace, jejich odvodnění a ochrana, druh a jakost 
použitých materiálů je navržena na základě vyhodnocení dopravního významu, dopravního zatížení 
komunikace, druhu podloží a klimatických podmínek podle závazných českých technických norem. 

 

§ 22 

Životní prostředí a začlenění do krajiny 

(1) Při přípravě stavby D 11 1108 a stavebních úprav komunikací se vychází z požadavků 
ochrany přírody a životního prostředí podle zvláštních předpisů. 

 

(2) Začlenění trasy komunikace do krajiny a výsadba zeleně je řešena ohleduplně podle místních 
poměrů i s ohledem na ochranu proti oslňování a proti nepříznivým povětrnostním vlivům (vítr, sněžení 
apod.). Protihlukové stěny podél komunikace jsou navrženy tak, aby byly co nejšetrněji začleněny do 
okolní krajiny. Protihlukové stěny jsou navrženy pouze v případech, kde není možné snížit škodlivé 
účinky dopravního hluku jiným způsobem. 

 

§ 23 

Součásti a příslušenství 

Technické a funkční požadavky na světelná signalizační zařízení obsahují závazné ČSN 36 5601 
a ČSN 73 6021. Podrobnosti o technickém provedení a prostorovém uspořádání dalších součástí a 
příslušenství komunikací jsou uvedeny v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Tyto normy byly 
použity pro návrh stavby D 11 1108. 

 

§ 24 

Dopravní značky, dopravní a bezpečnostní zařízení 

(1) Svislé a vodorovné dopravní značky musí být navrženy, provedeny a umístěny podle 
zvláštního předpisu. Bližší podrobnosti obsahuje doporučená ČSN 01 8020. Dopravní značení bude 
podrobně rozpracováno v projektové dokumentaci, tj. ve stupni DSP. 

 

(2) Clony proti oslnění se zřizují v případě potřeby ve středním dělicím páse úseků dálnic a silnic, 
mezi souběžnými komunikacemi, nebo mezi komunikací a dráhou. Případné odsazení clon proti oslnění 
bude předmětem projektové dokumentace, tj. ve stupni DSP.  

 

(3) Únikové zóny se zřizují pro zajištění bezpečnosti provozu nákladních automobilů na 
mimořádně strmých nebo dlouhých klesáních. Zbytnost únikové zóny byla ověřena projektantem. 
Vzhledem k návrhu podélného profilu není v souladu s příslušnými TP 57 požadována. Zpomalovacími 
prahy a zvýšenými přechody pro chodce nejsou předmětem této dokumentace. 

 

(4) Na dálnicích jsou navrženy zvlášť označené sloupky tísňového telefonu (hlásky) napojené na 
dispečerské středisko s nepřetržitým provozem. Hlásky jsou navrženy na vnější části krajnice s odstupem 
od stavebních objektů, zpravidla po 2 km. Hlásky jsou navrženy zabezpečené osazením svodidel. Viz. 
SO 492 Systém DIS-SOS-hlásky. 

 

§ 25 

Veřejné osvětlení 
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Dálnice a silnice se vždy osvětlují v zastavěném území obcí. Předmětný úsek je mimo zastavěné 
území. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v 
tunelech a na jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek obsažených v závazných 
ČSN 73 6102 a ČSN 73 7507. Na předmětné stavbě je SO 601 Tunel Kamenný vrch, ten bude vč. 
Přilehlých úseku osvětlen. Osvětlena bude odpočívka Brusnice.  

 

§ 26 

Odpočívky 

(1) Odpočívka SO 135 Odpočívka Brusnice v km 131,0  je navržena jako součást dálnice podle 
charakteru provozu a v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1. Odpočívky jsou 
situované v prostorech mimo křižovatky. V základním vybavení odpočívky musí být parkovací plochy 
nejméně pro 25 osobních vozidel, 10 nákladních vozidel, 4 autobusy, hygienické zařízení s odpovídající 
kapacitou stanovenou zvláštními právními předpisy a nepřetržitým celoročním provozem, zdroj pitné vody 
a elektrického proudu, odpočinkové plochy se stoly, lavicemi a nádobami na odpadky. Na předmětné 
stavbě je na odpočívce navrženo 24 parkovacích stání pro osobní automobily, 2 stání vyhrazené osobám 
s omezenou schopností pohybu, 4 stání pro autobusy, 3 stání pro karavany, osobní vozy s přívěsy a 
obytné vozy a 10 stání pro nákladní automobily. Dále bude součástí WC, místní zajímavost, infotabule, 
místa pro posezení a dětské hřiště. Nechybí hygienické zařízení, zdroj pitné vody a elektrického proudu. 

 

(2) Veškeré navrhované provozní a parkovací plochy odpočívky jsou navrženy fyzicky oddělené 
od jízdního pásu (pásů) dálnice a umožňují jejich užívání též osobám s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace. Jsou navržena , 2 stání vyhrazené osobám s omezenou schopností pohybu, odpočívka 
je bezbariérová. 

 

(3) Bližší údaje k nově budovaným odpočívkám při ostatních silnicích obsahuje doporučená ČSN 
73 6101. Návrh se řídí doporučenou ČSN 73 6101. 

 

§ 27 

Průjezdní a průchozí prostor 

(1) Tvar a rozměry průjezdního a průchozího prostoru stanoví podle šířkového uspořádání, 
kategorie a třídy komunikace závazná ČSN 73 6201; kromě případů v ní uvedených nesmějí do tohoto 
prostoru zasahovat. Na předmětné stavbě nezasahuje žádné části staveb a zařízení do  průjezdního a 
průchozího prostoru. 

(2) Volná výška na mostních objektech a v podjezdech se stanoví na základě tvaru a rozměrů 
průjezdního a průchozího prostoru. V podjezdech určuje závazná ČSN 73 6201 bezpečnostní vzdálenost 
mezi horním obrysem průjezdního prostoru a spodní hranou nosné konstrukce, jakož i bezpečnostní 
vzdálenost od případného trolejového vedení. Návrh splňuje tento §. Dodržení tohoto paragrafu je zřejmé 
zejména z výkresů mostních objektů viz. Část D. 

 

(3) Podle ustanovení odstavce 2 se určuje i nejmenší volná výška nad povrchem vozovky a 
chodníků. Splněno. 

 

§ 28 

Šířkové uspořádání na mostních objektech 

(1) Šířka a počet jízdních pásů, popř. jízdních pruhů, přídatných a přidružených pruhů, vodicích 
proužků, krajnic, chodníků a středního dělicího pásu se na mostním objektu nebo v podjezdu stanoví 
zásadně stejně jako na přilehlých úsecích komunikace. Splněno. Se souhlasem silničního správního 
úřadu je dovoleno v odůvodněných případech navrhnout zmenšení šířky krajnic u mostů delších než 100 
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m, na směrově rozdělených komunikacích s vyloučeným provozem chodců a cyklistů a dále zmenšení 
šířky nouzových pruhů. Zmenšení šířky není uplatněno. Na mostních objektech a v podjezdech se nejsou 
navrženy parkovací, zastavovací a zastávkové pruhy. Nezpevněná část krajnice se zpevní na mostním 
objektu bez přesypávky. Splněno. Viz. část D.200 

 

(2) Pásy pro chodce nebo cyklisty probíhají na mostních objektech zpravidla po oddělených 
(zvýšených) chodnících. Šířka veřejného chodníku zahrnuje šířku průchozího prostoru, popř. šířku 
svodidla, podpěr doplňkových zařízení a šířku zvýšené obruby, která zasahuje nejvýše 0,50 m do 
průjezdního prostoru komunikace. Nouzové chodníky se navrhují podle závazné ČSN 73 6201. 

 

(3) Trvalé lávky pro chodce a trvalé podchody musí mít volnou šířku nejméně 2,00 m. Splněno, je 
navrženo 3 m, týká SO 224 Lávka pro pěší v km 122,483, příloha D_200_SO_224. 

 

§ 29 

Záchytná bezpečnostní a stálá zařízení 

 

(1) Požadovanou úroveň zadržení a požadavky na umístění a konstrukci svodidel a zábradelních 
svodidel obsahuje závazná ČSN 73 6201. Svodidla budou rozpracována v projektové dokumentaci, 
stupeň DSP. 

 

(2) Svodidla musí být rovněž umístěna tam, kde je nutná ochrana podpěr v podjezdu komunikace 
nebo zajištění bezpečnosti silničního provozu před nárazem do pevné překážky. Svodidla budou 
rozpracována v projektové dokumentaci, stupeň DSP. 

 

(3) Na mostech s dovolenou rychlostí nejvýše 50 km/h lze oddělit chodníky pouze odraznými 
obrubníky výšky od 0,12 m do 0,20 m. Na předmětné stavbě se neuplatní. 

 

(4) Na vnější straně chodníků, lávek pro chodce a cyklisty, revizních lávkách a římsách 
přesypaných objektů ve výšce větší než 2,00 m je navrženo zábradlí podle závazné ČSN 73 6201.  

 

(5) Pro stálá zařízení na mostech platí zvláštní předpis. V případě potřeby bude řešeno 
v navazujících stupních projektové dokumentace. 

 

§ 30 

Zatížení mostních objektů 

(1) Mostní objekty se navrhují pro zatížení, které se dělí do dvou tříd: 

 

a) zatěžovací třída A - pro veškeré mosty převádějící dálnice, silnice I., II. třídy, dále silnice III. 
třídy, které byly určeny příslušným silničním správním úřadem, a místní komunikace I. a II. třídy, 

 

b) zatěžovací třída B - pro místní komunikace III. třídy a silnice III. třídy, které nebyly určeny do 
třídy A podle ustanovení písmene a). 

 

Bližší podrobnosti obsahuje doporučená ČSN 73 6203. 
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Mostní objekty jsou navrženy na dopravní zatížení dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 v platném znění 
12/2018. Dopravní zatížení z této normy splňuje zatížitelnost mostních konstrukcí Vnormální=32 tun, 
Vvýhradní=80 tun a Vvyjímečná=196 tun. 

(2) Výjimečné zatížení mostů zvláštními vozidly nebo soupravami, které jsou pro silniční provoz 
připuštěny jen na povolení, se posuzuje na základě statického výpočtu jako zvláštní užívání komunikace 
podle § 25 zákona. 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí respektuje ustanovení tohoto paragrafu. 
Podrobně viz. Kapitola 2.7 STZ a část D.200. 

§ 31 

Zatížitelnost mostů 

(1) Stanovení zatížitelnosti mostů, případně její vyznačení na mostech zabezpečuje vlastník nebo 
správce mostu. 

 

(2) U všech stávajících mostů na komunikacích se stanoví zatížitelnosti podle závazné ČSN 73 
6220; při nižší zatížitelnosti (normální, výhradní nebo jednou nápravou) musí být osazeny příslušné 
dopravní značky.2) 

Netýká se DÚR. 

§ 32 

Tunely 

 

(1) Prostorové uspořádání tunelů na komunikacích musí vyhovovat průjezdnímu průřezu 
stanovenému podle dalších ustanovení. Do tohoto průřezu nesmí - s výjimkou záchytných 
bezpečnostních zařízení - zasahovat žádné části staveb, stavebních konstrukcí a zařízení (osvětlení, 
větrání, signalizace, dopravní značky, odvodnění, elektrická zařízení apod.). Splněno. Doloženo v D.600 
viz příčné řezy. 

 

(2) Nejmenší šířka vozovky mezi obrubami je pro jeden jízdní pás v tunelové troubě 7,50 m, 
přičemž nejmenší šířka jízdních pruhů v tunelu je 3,50 m a vodicích proužků 0,25 m. Nejmenší šířka 
služebních chodníků je 0,75 m. Výška průjezdního průřezu tunelu je zpravidla 4,50 m. Splněno. Doloženo 
v D.600 viz příčné řezy. 

 

 

(3) Podrobné podmínky pro příčné uspořádání tunelu, bezpečnostní stavební úpravy (nouzové a 
otáčecí zálivy, únikové cesty) a vybavení tunelu (osvětlení, větrání, bezpečnostní zařízení, řízení 
provozu) obsahuje závazná ČSN 73 7507 v závislosti na délce tunelu, kategorii komunikace, návrhové 
rychlosti, intenzitě a organizaci silničního provozu. 

 

§ 33 

Galerie a obdobná zařízení  

Na stavbě se neuplatní. 

(1) V místech, kde provoz na komunikacích může být ohrožován spadem kamenů, jiných cizích 
předmětů a lavinami, se zřizují v odřezu přístřešky (galerie) nebo obdobné ochranné stavby, např. 
ochranné sítě, záchytné zdi a jiná zařízení podle závazné ČSN 73 6201; bližší podrobnosti jsou obsaženy 
v doporučené ČSN 73 6101.  

(2) Požadavky na průjezdní a průchozí prostor, šířkové a výškové uspořádání, konstrukční 
pokyny (např. ochrana členěných podpěr) jsou stejné jako pro podjezdy (§ 27). 
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§ 34 

Zdi 

Na stavbě se neuplatní. 

(1) Opěrné a zárubní zdi, které bezprostředně zajišťují stabilitu tělesa komunikace, se navrhují 
podle závazné ČSN 73 6201. 

 

(2) Šířkové uspořádání průjezdního prostoru nad nepřesypanými opěrnými zdmi vyššími než 2,00 
m a zásady pro navrhování záchytných bezpečnostních zařízení jsou uvedeny v závazné ČSN 73 6201. 

 

(3) Informace k odstavci 1 a o šířkovém uspořádání průjezdného prostoru nad nepřesypanými 
opěrnými zdmi o výšce menší nebo rovné 2,00 m, nad přesypanými opěrnými zdmi bez ohledu na jejich 
výšku a podél zárubních zdí obsahují doporučené české technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 
40, 49, 52, 57. 

 

§ 35 

Propustky 

Propustek v tělese komunikace je objekt převádějící povrchové vody s libovolným tvarem průřezu 
a s kolmou světlostí otvoru do 2,00 m včetně. Rozměry otvorů propustků se stanoví hydrotechnickým 
výpočtem, přičemž nejmenší rozměr otvoru je 600 mm. Podrobnosti upravuje závazná ČSN 73 6201. 
Hydrotechnické výpočty jsou v části D.300.01 kapitola 5.4 

 

§ 36 

Protihlukové stěny a valy 

(1) Protihlukové stěny podél komunikace jsou navrženy mimo průjezdní a průchozí prostor v 
závislosti na jejich odolnosti proti nárazu vozidel a deformační hloubce, případně posunu svodidel. Ve 
stěně delší než 300 m se zřizují únikové otvory ve vzdálenosti nejvýše 150 m. Podrobný návrh bude 
předmětem projektové dokumentace, stupně DSP. 

 

(2) Je-li na vnějším okraji chodníku na mostě umístěna protihluková stěna, musí být vždy 
zachována šířka průchozího prostoru podle závazné ČSN 73 6201. Splněno dokládá to část D.200 

 

(3) Zemní valy se osazují vegetací nebo opatřují jinou ochranou proti erozi. Stěna kombinovaná 
se zemním valem nižším než 1,50 m se chrání svodidlem. Zemní val není navržen. 

 

§ 36a 

Výjimky z technických požadavků 

Z technických požadavků uvedených v § 11 odst. 1 věta druhá, § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 a § 26 
odst. 1 lze udělit výjimku postupem podle stavebního zákona. Výjimky z požadavků ve výše uvedených 
paragrafech se na předmětné stavbě neuplatní. 

 

 

§ 40 
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Zvláštní užívání komunikací 

(K § 25 odst. 13 zákona) 

(1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, 
v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým 
důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví 
jinak. Žádost o zvláštní užívaní komunikace z důvodu stavebních prací předloží zhotovitel. 

 

(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje: 

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat, 

b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového 
rozvrhu přepravy, 

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, 

d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění a typ 
pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající 
nejmenší vnější poloměr otáčení, 

e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu. 

Výše uvedené je věcí zhotovitele. 

(3) Přepravy podle předchozího odstavce o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun nebo nadměrných 
rozměrů10) lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost 
nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu přepravy a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek 
ověřené statickým posouzením umožní realizaci přepravy. 

Výše uvedené je věcí zhotovitele. 

(4) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. b) a f) zákona obsahuje 
náležitosti stanovené v odstavci 2 písm. a) až c) a v odstavci 5 písm. d); jde-li o zvláštní užívání podle § 
25 odst. 6 písm. f) zákona, žádost obsahuje také návrh způsobu ochrany vozovky dotčené silnice nebo 
místní komunikace před poškozením. 

 

(5) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona obsahuje: 

a) přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh 
stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.), 

b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, 
telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO), 

c) odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na 
bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace, 

d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení 
zapotřebí podle zvláštních předpisů,11) 

e) stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů.12) 

 

(6) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. g) zákona obsahuje 

a) účel, rozsah a termín zvláštního užívání, 

b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání odpovídat, jeho adresu a datum 
narození, telefon (u právnických osob název, sídlo a identifikační číslo), 

c) návrh trasy pohybu vozidla, 

d) základní technické údaje vozidla 
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1. druh vozidla, 

2. tovární značka, typ (je-li identifikovatelný), 

3. výrobní číslo (je-li na vozidle uvedeno), 

4. rozměry (délka, šířka a výška), 

5. provozní hmotnost, případně nejvyšší technicky přípustná hmotnost, 

6. počet náprav a zatížení jednotlivých náprav, 

7. světelná zařízení vozidla (druh, počet a umístění), 

8. nejvyšší konstrukční rychlost, 

e) nákres obrysu vozidla, ve kterém jsou vyznačeny rozměry vozidla a umístění světelných 
zařízení, nebo fotografie vozidla zepředu, z boků a zezadu. 

 

(7) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje trasu, způsob a 
dobu přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a další opatření k zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany dalších účastníků provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení 
(přejezdů, kolejí, trolejového vedení), vedení a jiných inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí 
apod. 

 

(8) V povolení podle odstavce 6 může být dále žadateli uloženo, aby písemně oznámil všem 
dotčeným správním úřadům a vlastníkům nemovitosti provedení nezbytných stavebních a jiných úprav. V 
oznámení žadatel uvede dobu provedení (popř. odstranění), místo, účel, rozsah a jednoduchý technický 
popis těchto úprav. Týkají-li se nutné úpravy drah, inženýrských sítí a jiných vedení, vodních toků, 
vodohospodářských a jiných děl a chráněných území, postupuje se podle zvláštních předpisů.12) 

 

(9) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. b) a f) zákona obsahuje stejné náležitosti 
jako žádost o toto povolení podle odstavce 4. 

 

(10) Povolení způsobů zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona obsahuje: 

a) přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh 
stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.), 

b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, 
telefon a adresu (u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČO), 

c) stanovení dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo 
změna, 

d) termín a způsob uvedení komunikace do původního stavu (úklid, vyčištění apod.). 

 

(11) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. g) zákona obsahuje 

a) stanovení trasy pohybu vozidla a doby, ve které je zvláštní užívání přípustné, 

b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání odpovídat, jeho adresu a datum 
narození, telefon (u právnických osob název, sídlo a identifikační číslo), 

c) technické požadavky na vozidlo 

1. zajištění řádného technického stavu brzdového systému, 

2. zákaz úniku provozních kapalin, 
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3. vybavení vozidla funkčním světelným zařízením (světlomety s potkávacími světly, přední a 
zadní obrysová světla, přední a zadní směrová světla a při konstrukční rychlosti nad 6 km/h též brzdová 
světla), které musí svým umístěním a barvou odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu.12a) 

(12) Povolení podle odstavce 11 může obsahovat též stanovení podmínky doprovodného vozidla 
nebo další podmínky k zajištění bezpečnosti, plynulosti a ochrany dalších účastníků provozu anebo 
požadavky dané zvláštním charakterem vozidla (použití přenosné soupravy světel, použití výstražného 
světelného zařízení oranžové barvy apod.). V povolení se dále stanoví podmínka, že samojízdné 
pracovní stroje nebo přípojná vozidla traktorů, které nejsou vybaveny pneumatikami, musí být při jízdě na 
komunikaci opatřena tak, aby nedošlo k poškození vozovky, a že nesená zařízení musí být zajištěna tak, 
aby nemohlo dojít k jejich vlečení po komunikaci. 

 

§ 48 

Křížení s vodními toky 

(1) U nových mostních objektů přes vodní toky musí být v mostním otvoru zachována volná výška 
nejméně 0,50 m nad hladinou návrhového průtoku. Návrhové průtoky, prostorové uspořádání mostních 
otvorů přes jiné vodní překážky, posouzení vlivů vzdutí a případy, kdy je dovoleno přemostění vodního 
toku mostním objektem, u kterého se počítá se zahlcením vtoku, jakož i další podmínky křížení s vodními 
toky obsahuje závazná ČSN 73 6201. Splněno. Zahlcení vtoku mostních objektů se neuplatní. Volná 
výška nad hladinou návrhových průtoků je zřejmá z výkresů v části D.200. 

(2) Křižuje-li komunikace vodní cestu dopravně významnou ve smyslu zvláštního předpisu, (tj. § 3 
zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě) musí mostní otvor splňovat podmínky stanovené 
zvláštním předpisem. Předmětná stavba nekřižuje dopravně významnou vodní cestu na úseku „vodní 
cesty využívané“ ani na úseku „využitelné vodní cesty“ ve smyslu zvláštního předpisu 

 

§ 49 

Křížení s dráhami 

(1) Na mostních objektech přes elektrizované železniční, tramvajové nebo trolejbusové dráhy 
musí být osazeny zábrany (ochranné štíty a sítě apod.) proti dotyku s živými částmi trakčního vedení. V 
případě drah s motorovou trakcí musí být osazeny ochrany proti kouřovým plynům. Podmínky pro 
uvedené zábrany a ochrany obsahují závazné ČSN 73 6201 a ČSN 73 6223. 

Konstrukce bude umístěna mimo prostor ohrožený trakčním vedením ve smyslu ČSN 34 1500 
ed.2, resp. ČSN EN 50122-1 ed.2, čímž není nutná aplikace opatření pro ochranu konstrukce mostu před 
nebezpečným dotykovým napětím pro případ poruchových stavů, kdy dojde k náhodnému spojení živých 
částí trakčního vedení s neživými částmi v okolí. Nepředpokládá se ani budoucí kotvení trakčního vedení 
do konstrukce mostu - opěry jsou daleko od trati, mostní konstrukce vysoko. Nedojde ani k vodivému 
spojení konstrukce mostu se zpětným kolejovým vedením. 

(2) Zřízení a způsob zabezpečení úrovňového křížení silnic a místních komunikací s drahou v 
případech malého dopravního významu stanoví zvláštní předpisy2),15) a závazná ČSN 73 6380. Bližší 
podrobnosti obsahují též doporučené ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Na předmětné stavbě není navrženo 
úrovňové křížení pozemní komunikace s drahou. 

 

§ 50 

Vedení v tělese komunikací 

(1) Při křížení podzemních inženýrských sítí se silnicí nebo místní komunikací je v technicky a 
ekonomicky únosné míře uvažováno tunelování a protlaky. Překop nesmí být povolen u dálnice mimo 
zastavěné území obcí. U dálnice se s překopem nepočítá. Při souběžném uložení většího počtu 
inženýrských sítí uvnitř zastavěného území obcí je tyto sítě nutno přednostně ukládat do sdružených tras 
podle závazné ČSN 73 7505.  
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(2) Do komunikace mimo zastavěné území obcí a do tunelů se nesmí umisťovat nadzemní ani 
podzemní sítě pro dopravu hořlavých kapalin, uhlovodíkových plynů ve zkapalněném stavu nebo jiných 
hořlavých a nebo výbušných médií. Takový případ se na stavbě nevyskytuje. 

 

(3) Nejmenší dovolené krytí podzemních inženýrských sítí obsahuje závazná ČSN 73 6005. Bližší 
podrobnosti o způsobu a prostorovém uspořádání styku komunikace s inženýrskými sítěmi a jinými 
vedeními obsahují doporučené české technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 49, 51, 65 a 66. 
Návrh respektuje ustanovení ČSN 73 6005. 

 

§ 51 

Vedení na mostních objektech 

(1) Podmínky pro vedení cizího zařízení na mostním objektu, při jeho křížení nebo v souběhu s 
ním upravuje závazná ČSN 73 6201. Návrh respektuje ustanovení ČSN 73 6201. 

 

(2) Po mostním objektu, v jeho otvorech a ve vzdálenosti ochranného pásma dotčeného vedení 
nesmí být veden plynovod, produktovody nebo jiná cizí zařízení, pokud by svou polohou, provozem a 
náhlými poruchami mohla způsobit zničení nebo poškození mostního objektu, bránit jeho údržbě nebo 
ohrozit bezpečnost provozu na mostě. Ve stavbě je jediný objekt, na který by se vztahoval tento §, SO 
520 Úprava STL plynovodu v km 118,667 ten je veden mimo most. 

4.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Hlavní trasa D11 je určena pro pohyb motorových vozidel, nemá zřízeny komunikace pro chodce. 

Na upravovaných komunikacích nižších tříd bude zachován původní režim provozu. Parametry 
po úpravě nezhorší možnost bezbariérového užívání. 

V rámci stavby je navržen objekt stezky pro pěší a cyklisty. Hodnoty příčného sklonu této 
komunikace nepřesahují hodnotu stanovenou normou. V trase je maximální podélný sklon 11,95% v dl. 
36 m. Toto řešení je dáno prostorovými možnostmi vedení trasy.  Povrch bude zpevněn v limitních 
spádech asfaltem. Stezka je vybavená hmatovými prvky v místech křížení s ostatními komunikacemi. 
Trasa není vhodná pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
vyjma rampové části v prostoru mezi objekty SO 241 a SO 225 kde podélný sklon stezky dosahuje 
11,95% v dl. 36 m. Stezka bude v této části opatřena oboustranným zábradlím, návrh také umožňuje 
zřídit odpočinková místa o rozměru 1 500 x 1500 mm umístěné krajnici stezky ve vzájemné vzdálenosti 
max. 3 000 mm. Toto řešení je možné v případě dobudování navrhované stezky až do zastavěného 
území obce Kocbeře (toto není součásti tohoto projektu). 

4.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou uvedeny v části E Doklady, E.1 Zpráva 
o zapracování závazných stanovisek. Ve zprávě jsou také údaje o splnění podmínek stanoviska k ověření 
souladu ze dne 20.6.2016, vydaného MMR. Podmínky jsou roztříděny na opatření pro fázi přípravy a 
výstavby.  

4.8 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

Stavba je navržena v souladu s požadavky platné legislativy ČR a v souladu s požadavky 
platných technických norem. S výjimkou SO 601 Tunel Kamenný vrch, který je s ohledem na novou 
koncepci silničních tunelových staveb tunelových staveb ŘSD navržen v kategorii T8,0. Na SO 601 je 
uplatněn souhlas s odchylným řešením od ČSN 73 7507 na kategorii tunelu. 
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Mimo jiné je splněno ustanovení vyhlášky 104/1997 Sb. část III. § 11. Podmínky pro vzájemné 
připojování pozemních komunikací.  

(1) Vzájemná připojení pozemních komunikací se zřizují tak, aby svým umístěním a provedením 
vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, zajišťovala potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, 
podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění. Nejmenší vzdálenosti 
nově budovaných křižovatek na komunikacích, umístění a uspořádání křižovatek obsahuje závazná ČSN 
73 6102 a bližší podrobnosti jsou uvedeny v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 

Splněno. Součástí dokumentace je doložení rozhledových poměru viz. část D.100.4. Byly 
ověřeny vlečné křivky. Návrh byl posouzen dopravním inženýrem a experty ŘSD ČR. viz. doklady. 

(2) Určení hranice mezi pozemními komunikacemi vyšší a nižší kategorie nebo třídy v oblasti 
křižovatek a zaústění účelových komunikací stanoví příloha č. 3, přičemž za hlavní komunikaci se 
považuje pozemní komunikace většího dopravního významu daného vyšší kategorií nebo třídou. 

Splněno. Tato příloha byla uplatněna při tvorbě záborového elaborátu. 

4.9 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou navržena. Kromě SO 601 Tunel Kamenný vrch, který je 
s ohledem na novou koncepci silničních tunelových staveb tunelových staveb ŘSD navržen v kategorii 
T8,0. Na SO 601 je uplatněn souhlas s odchylným řešením od ČSN 73 7507 na kategorii tunelu. 

4.10 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

4.10.1 Kategorie komunikací 

D11 

kategorie zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů dálnice II.tř.7 

dopravní význam ČSN 73 6101 dálnice 

charakter provozu ČSN 73 6101 dálnice s omezeným přístupem 

návrhová kategorie ČSN 73 6101 D 25,5/120 

typ příčného uspořádání ČSN 73 6101 čtyřpruhová obousměrná směrově rozdělená PK - dva 
jednosměrné jízdní pásy 

I/378  

kategorie zákon č. 13/1997 Sb. silnice 

dopravní význam ČSN 73 6101 silnice I. třídy, výhledově silnice II.třídy  

charakter provozu ČSN 73 6101 silnice s neomezeným přístupem 

návrhová kategorie ČSN 73 6101 S 11,5/80  

typ příčného uspořádání ČSN 73 6101 dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

II/300  

kategorie zákon č. 13/1997 Sb. silnice 

dopravní význam ČSN 73 6101 silnice II. třídy  

 
7 V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silničního zákona) ve znění 

zákona č. 268/2015 Sb., jehož účinnost byla stanovena od 31.12.2015 došlo k legislativní změně názvosloví. 
Rychlostní silnice je nyní označovaná za dálnici II. třídy. 

8 Po dokončení stavby D11 1108 bude silnice I/37 v dotčeném úseku převedena na silnici II.tř.  
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charakter provozu ČSN 73 6101 silnice s neomezeným přístupem 

návrhová kategorie ČSN 73 6101 S 7,5/50  

typ příčného uspořádání ČSN 73 6101 dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

III/29926  

kategorie zákon č. 13/1997 Sb. silnice 

dopravní význam ČSN 73 6101 silnice III. třídy  

charakter provozu ČSN 73 6101 silnice s neomezeným přístupem 

návrhová kategorie ČSN 73 6101 S 6,5/50 

typ příčného uspořádání ČSN 73 6101 dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

III/30015  

kategorie zákon č. 13/1997 Sb. silnice 

dopravní význam ČSN 73 6101 silnice III. třídy  

charakter provozu ČSN 73 6101 silnice s neomezeným přístupem 

návrhová kategorie ČSN 73 6101 S 6,5/50 

typ příčného uspořádání ČSN 73 6101 dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

III/30016  

kategorie zákon č. 13/1997 Sb. silnice 

dopravní význam ČSN 73 6101 silnice III. třídy  

charakter provozu ČSN 73 6101 silnice s neomezeným přístupem 

návrhová kategorie ČSN 73 6101 S 6,5/50 

typ příčného uspořádání ČSN 73 6101 dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

účelové komunikace  

kategorie zákon č. 13/1997 Sb. účelová komunikace 

dopravní význam  účelová komunikace  

návrhová kategorie ČSN 73 6109 P 4/30 

typ příčného uspořádání ČSN 73 6109 jednopruhová obousměrná směrově nerozdělená PK 

 

4.10.2 Parametry objektů komunikací 

Hlavní trasa 

délka 19 630 m 

kategorie D 25,5/120 

plocha vozovek (mimo mostů a tunelu) 428 852 m2 

Mimoúrovňové křižovatky 

počet 2 
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 MÚK Choustníkovo Hradiště 

 MÚK Kocbeře 

plocha vozovek 11 583 m2 

I/37 

délka přeložky 752+100 m 

návrhová kategorie S 11,5/80, S 7,5/50(u SO103) 

počet mostních objektů 1 

délka přemostění 65 m 

II/300 

délka přeložky 708 m 

návrhová kategorie S 7,5/50 

počet mostních objektů 1 

délka přemostění 39 m 

III/30015 

délka přeložky 105+612 m 

návrhová kategorie S 6,5/50 

počet mostních objektů 1 

délka přemostění 39 m 

III/30016 

délka přeložky 285 m 

návrhová kategorie S 6,5/50 

počet mostních objektů 0 

III/29926 

délka přeložky 530 m 

návrhová kategorie S 6,5/50 

počet mostních objektů 1 

délka přemostění 56 m 

Místní komunikace 

návrhové kategorie MO2k 6/6/50 

celková délka přeložek 310 m+748 m 

počet mostních objektů 1 

délka přemostění 41 m 
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Účelové komunikace 

návrhové kategorie P 4/30 

plocha vozovek 48 812 m2 

Odpočívky 

počet 1 

Mostní objekty 

celkový počet 26 

z toho na dálnici 18 ks 

 nad dálnicí 7 ks 

 mimo hlavní trasa 1 ks 

 

celková délka mostů 2 539 m 

celková plocha mostů 61 766 m2 

Vodohospodářské objekty 

celkový počet 49 

z toho kanalizace 16  

 DUN, RN 19  

 meliorace 1  

 vodoteče 8  

 vodovody 1  

 

Elektro a sdělovací objekty 

celkový počet 57 

z toho VVN 1  

 VN 13  

 NN 14  

 V.O. 3 

 sdělovací 17  

 systém SOS 9  

Trubní vedení – plynovody 

celkový počet 1 

délka 311 m 

Tunely 

celkový počet 1 (dvoutubusový) 
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přibližná délka levé tunelové trouby (LTT) 780 m 

přibližná délka pravé tun. trouby (PTT) 756 m 

Protihlukové stěny 

celkový počet 17 

celková délka 12 110 m 

4.10.3 Hlavní předmět stavby 

Hlavní předmět stavby tvoří pozemní komunikace - dálnice. 

Součástí stavby jsou: 

- vyvolané přeložky pozemních komunikací 

- silniční mosty, 

- protihlukové stěny, 

- odvodnění komunikací, 

- tunel 

- přeložky a úpravy stávajících sítí technické infrastruktury, 

- přípojky pro provoznětechnologické objekty 

- objekty úpravy území. 

4.10.4 Výhledové intenzity provozu 

Tabulka – intenzity na úsecích D11 [voz/24 hodin] (dle Modelové posouzení silnice D11/R11pro účely 
HDM,AF-CITYPLAN s.r.o., 3/2014 + aktualizace 12/2016) 

Úsek 

Rok 
2018 
(voz/ 

24 hod) 

Rok 
2020 
(voz/ 

24 hod) 

Rok 
2022 
(voz/ 

24 hod) 

Rok 
2025 
(voz/ 

24 hod) 

Rok 
2030 
(voz/ 

24 hod) 

Rok 
2040 
(voz/ 

24 hod) 

R11 Střítež - Kocbeře - - - 15 660 16 690 17 550 

R11 Kocbeře – Choustníkovo Hradiště - - - 13 020 13 840 14 400 

R11 Choustníkovo Hradiště – Jaroměř sever - - - 17 390 18 350 19 120 

 

Tabulka – intenzity na úsecích D11 [voz/24 hodin] (dle Modelové posouzení silnice D11/R11pro účely 
HDM,AF-CITYPLAN s.r.o., 3/2014 + aktualizace 12/2016) 

Výhledové intenzity 2040 na úseku: 
součet 
(voz/ 

24 hod) 

Lehká 
nákladní 
(do 3,5 

t) 
(voz/ 

24 hod) 

Ostatní 
nákladní 

(voz/ 
24 hod) 

R11 Střítež - Kocbeře 17 550 1 250 5 430 

R11 Kocbeře – Choustníkovo Hradiště 14 400 1 010 5 240 

R11 Choustníkovo Hradiště – Jaroměř sever 19 120 1 350 5 560 
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Výhledové intenzity na dotčené síti komunikací II. a III. třídy, rovněž na stávající I/37 výhledové 
silnice II. třídy uvádí dokument „Modelové posouzení silnice D11/R11pro účely HDM,AF-CITYPLAN 
s.r.o., 3/2014“ a jeho aktualizace z 12/2016. 

Výhledové intenzity pro rok 2040 na stávající I/37 po zprovoznění dálnice jsou prognózovány 
v úseku ZÚ stavby 1108 až odbočka na Kuks (III/29920) 60 voz/24h, od odbočky na Kuks po MUK Ch. 
Hradiště 400 voz/24h. Mezi MÚK Choustníkovo hradiště a křižovatkou s II/299 jsou výhledové intenzity 
v rozmezí 5860 voz/24h až 6200 voz/24h. V navazujícím úseku mezi křižovatkou s II/299 a obcí Kocbeře 
je prognózována intenzita 10voz/24h. Další údaj o intenzitě na původní I/37 je uveden na úseku od MÚK 
Kocbeře po odbočku na Kohoutov (III/30014) 700voz/24hod. a od odb. Kohoutov na odb. na Horní Žďár 
(III/30018) 750 voz./24hod. , od odb. na Horní Žďár po odbočku sil. III/30015 na Kyje 100 voz/24hod a od 
odbočky na Kyje po KÚ stavby 1108 1090 voz/24hod.  

4.10.5 Návrhová období 

Dálnice, připojovací a odbočovací pruhy, jsou navrženy tak, aby vyhověly výhledové 50-ti rázové 
intenzitě uvažované pro 20. rok po uvedení do provozu. Návrhové období pro netuhé vozovky je 25 let. 

4.10.6 Typ příčného uspořádání 

Typ příčného uspořádání hlavní trasy je D 25,5/120. U přeložek komunikací nižších tříd je 
návrhová kategorie odvislá od kategorie překládané komunikace. U silnice I. třídy S 11,5/80 a S 7,5/50, u 
silnice II. tř. S 7,5/50 u silnic III. třídy se jedná o kat. S 6,5/50 u účelových komunikací jsou přeložky 
návrhové kategorie P 4/30. 

4.10.7 Návrhová období 

Silnice, připojovací a odbočovací pruhy, jsou navrženy tak, aby vyhověly výhledové 50-ti rázové 
intenzitě uvažované pro 20. rok po uvedení do provozu. Návrhové období pro vozovky je 25 let. 

4.10.8 Úrovňové intenzity a kapacity 

Navržená dálnice bude schopna přenést očekávané výhledové dopravní zatížení. Na dálnici bude 
dosaženo potřebné požadované kvality min. stupně C. S ohledem na návrhovou kategorii PK a 
očekávané výhledové dopravní zatížení lze předpokládat dosažení i vyššího stupně kvality. 

Navržené pozemní komunikace (přeložky sinic nižších tříd) budou schopny přenést očekávané 
výhledové dopravní zatížení. Na komunikacích bude dosaženo potřebné požadované kvality min. stupně 
D- u silnic II. tř. a min. stupeň E u silnic III. tř. S ohledem na návrhovou kategorii PK a očekávané 
výhledové dopravní zatížení lze předpokládat dosažení i vyššího stupně kvality. 

4.11 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

4.11.1 Potřeby a spotřeby médií a hmot 

4.11.1.1 Elektrická energie 

Stavba při svém provozu spotřebovává elektrickou energii na dálniční informační systém, provoz 
mýtného systému, veřejné osvětlení komunikace, odpočívky a provoz tunelu. Viz. odst. 2.8.2 Potřeby 
rozhodujících medií v B. STZ. 

spotřeba elektrické energie cca 1193,5 MWh/rok 

4.11.1.2 Teplo a teplá užitková voda 

Během svého provozu stavba nenárokuje spotřebu tepla ani teplé užitkové vody. 
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4.11.1.3 Celková spotřeba vody 

Během svého provozu stavba nárokuje spotřebu vody pro toaletu PTO (3,2 m3/rok), voda pro 
HZS (požár v tunelu 108 m3). 

Voda je používána dále na čištění komunikací, mytí tunelu, údržbu odvodňovacího systému a 
na zavlažování vegetace na svazích násypu. (voda na mytí tunelu 124 m3/rok (mytí půlročně)) 

Odpočívka Brusnice: denní potřeba vody 25 m3 je stanovena jako horní hranice odborného 
odhadu. 

4.11.2 Splaškové vody 

Během provozu stavby budou vznikat splaškové vody. Pro potřebu nakládání se splaškovými 
vodami vzniklými v odpočívce Brusnice je navržena areálová splašková kanalizace a dvojice domovních 
ČOV, samostatně vždy pro jeden objekt WC (SO 330 a SO 331). Důvodem návrhu dvou objektů je opět 
snaha o příklon na stranu bezpečnosti návrhu, z důvodu neexistence rozumných návrhových parametrů9. 

 Splaškové vody z budovy WC budou odváděny odtokovým potrubím z PP DN 200, zaústěným 
do domovní ČOV. Navržena je certifikovaná domovní ČOV, např. ENVI-PUR BC50 s kapacitou 50 EO. 
Důvodem návrhu certifikované domovní ČOV je snaha minimalizovat nároky na provoz zařízení. Před 
objektem ČOV bude osazena vyrovnávací nádrž, eliminující výkyvy v dodávce splaškových vod. 

Vyčištěné odpadní vody budou odváděny odpadním kanálem z PP potrubí DN 250. Odpadní 
kanál z objektu na levé straně hlavní trasy SO 330 budou zaústěny do odpadního kanálu pravé strany SO 
331. Odpadní kanál bude zaústěn do nedalekého toku Běluňka. 

Produkce splaškových vod na odpočívce Brusnice odpovídá cca 2x50 EO, což představuje 
průměrný odtok Qp= 0,14 l/s čištěných splaškových vod do Běluňky. Špičkové odtoky Qhmax odpovídající 
denní nerovnoměrnosti lze vzhledem k navrženému řešení, 2x certifikovaná ČOV  pro 50 EO s 
předřazenou vyrovnávací nádrží, považovat za odpovídající Qp. 

Toaleta v PTO u tunelu bude napojena na septik. 

4.11.3 Hospodaření s dešťovou vodou 

Výpočet množství dešťových vod je proveden v části D.300 Souhrnná vodohospodářská 
dokumentace. 

Přesné hydrotechnické výpočty navýšení množství odváděných dešťových vod budou provedeny 
v dalším stupni projektové dokumentace podle případného rozdělení navrženého odvodnění na úseky a 
podle konkrétního návrhu rozšíření vozovky.  

4.11.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Provozem stavby nevznikají odpady. 

Provozem motorových vozidel vznikají emise. Problematiku řeší exhalační studie viz. Související 
dokumentace F.04 . Provoz silnice nebude pro své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů 
u sledovaných znečišťujících látek a nepovede k výraznějšímu zhoršení stávající situace. Na základě 
komplexního zhodnocení vlivu posuzovaného stavebního záměru na ovzduší lze konstatovat, že 
navrhovaná liniová stavba „D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ“ je z hlediska platných pravidel pro 
ochranu ovzduší přijatelná a lze ji v daném místě realizovat. 

Příloha F.10 je Projekt odpadového hospodářství z výstavby, zpracoval Štolba, SUDOP PRAHA 
a.s. 10/2016, aktualizace 11/2018. Zde je uvedeno v kapitole 3 množství jednotlivých druhů odpadů. Zde 

 

9 Jelikož pro obdobná zařízení jako je odpočívka Brusnice neexistují vhodná data pro návrh potřeby pitné vody, byla denní potřeba vody 
25 m3 stanovena jako horní hranice odborného odhadu. Volba horní hranice reprezentuje příklon na stranu bezpečnosti. Pro vyšší stupeň zpracování 
projektové dokumentace doporučujeme investorovi shromáždit data o spotřebě vody na dálničních odpočívadlech, resp. čerpacích stanicích, aby bylo 
možné navržené hodnoty kriticky zhodnotit. 
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je uvedena i výkopová zemina nevhodná do násypů silničního tělesa. Předmětná stavba se vyznačuje 
přebytkem zemního materiálu (cca 1 028 228 m3 = 2 056 456 t). Tento materiál bude ze stavby odvezen.   

V souladu s platnou legislativou navrhujeme přebytečnou zeminu ze stavby využít na povrchu 
terénu k terénním úpravám nebo na rekultivace lidskou činností postižených pozemků a k rekultivaci 
vytěžených povrchových důlních děl v zájmovém území stavby. 

4.12 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

4.12.1 Časové údaje o realizaci stavby 

Předpokládané zahájení stavby je 2022. 

Předpokládané uvedení do provozu je 2024 

Údaje jsou pouze orientační, budou upřesňovány v dalších fázích projektu a přípravy stavby. 

4.12.2 Členění na etapy 

Předpokládaný harmonogram výstavby: 

- získání územního rozhodnutí - 06/2020 

- zpracování DSP - 08/2021 

- získání stavebního povolení - 02/2022 

- zpracování PDPS - 03/2022 

- zahájení stavby - 05/2022 

-hloubení jam tunelu, příprava ražních portálů 5-6 měsíců 

podzim 2023 - jaro 2024 

- kácení mimolesní zeleně 

- shrnutí ornice (ornice se vyhrne za staveništní komunikaci a použije se zpětně k ohumusování 
svahů, přebytek na deponii) 

- archeologický průzkum 

- přeložky sítí technické infrastruktury 

- zařízení staveniště 

- zakládání mostů 

-ražba tunelu 8-10 měsíců 

jaro 2024 - podzim 2024 

- mosty, opěrná zeď 

-ražba tunelu 8-10 měsíců 

- betonáž sekundárního ostění 1 měs., zásyp jam 

-instalace technologie a dokončovací práce tunelu 5-6 měsíců 

- komunikace D11 

- vybavení komunikace, SDZ, VDZ 

- komunikace III. tř. - přeložky 

- uvedení do provozu - 11/2024. 
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4.13 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

11 971 203 606 Kč (bez DPH) 

5 ČLENĚNÍ DÚR 

Členění vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů (M 1:50 000) 

C.2 Celkový situační výkres (M 1:10 000) 

C.3 Koordinační situační výkres (M 1:2000) 

C.4 Katastrální situační výkres (M 1:1000) 

D Výkresová dokumentace 

E Doklady 

E.1 Zpráva o zapracování závazných stanovisek 

E.2  Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů  

E.3 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.4 Vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí 

E.5 Doklady o projednání během projektu  

F Související dokumentace 

F.1 Průzkumy zajišťované v rámci DÚR 

F.1.1 Podrobný hydrogeologický průzkum 

F.1.2 Biologický průzkum 

F.1.3 Dendrologický průzkum 

F.2 Záborový elaborát 

F.3 Hluková studie 

F.4 Exhalační studie 

F.5 Bilance zemin a ornice 

F.6 Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 

F.7 Dokumentace pro vynětí ze ZPF 

F.8 Dokumentace pro vynětí z LPF 

F.9 Studie detailních rizik pro vodní zdroj 

F.10 Projekt odpadového hospodářství z výstavby 

F.11 Rešerše předběžného GTP 

F.12 Geodetické zaměření 

F.13 Požárně bezpečnostní řešení -tunel 
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F.14 Průzkum stávajících inženýrských sítí 

F.15 Zásady zajištění požární ochrany stavby-pozemní komunikace 

F.16 Studie vegetačních úprav 

F.17 Migrační studie 

F.18 Analýza rizik tunel 

F.19 POV neobsazeno (popis v B. STZ grafický v C.4) 

F.20 Odhad stavebních nákladů 

F.21  Studie vlivu na krajinný ráz 

F.22 Studie vlivu na VKP  

6 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

Stavební objekty jsou v dokumentaci sdruženy do skupin označených číselnou řadou podle jejich 
charakteru, způsobu a druhu projednání, budoucího správcovství, případně účelu při realizaci stavby.  

Požadavky na objektovou skladbu a číslování stavebních objektů a provozních souborů na 
stavbách silnic a dálnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR stanovují Požadavky na provedení na 
provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR „PPK-CIS“. Tento předpis je v souladu 
s příslušnými vyhláškami a směrnicí, které upravují objektovou skladbu pozemních komunikací, PPK-CIS 
je podrobnější. 

 

Pro řazení a číslování je použito následující základní členění: 

Stavební objekty řady 100 – pozemní komunikace: 

dálnice kategorie D – 1 SO 

mimoúrovňové křižovatky – 2 SO 

silnice I. třídy – 2 SO (I/37) 

silnice II. třídy – 1 SO (II/300) 

silnice III. třídy – 4 SO (III/30015 (2x), III/30016, III/29926) 

místní komunikace – 2 SO (Ch. Hradiště, Kocbeře) 

polní a lesní cesty – 20 SO 

komunikace pro pěší a cyklisty – 1 SO (Kocbeře) 

příjezdné komunikace k nádržím a tunelu – 12 SO (ŘSD) 

provizorní komunikace pro dobu výstavby – 8+2=10 SO 

provizorní a definitivní dopravní značení, portály DZ – 10 SO 

rekonstrukce stávajících komunikací před a po stavbě – 2 SO 

dálniční odpočívka – 1 SO 

služební sjezdy – 2 SO 

Stavební objekty řady 200 – mosty a zdi: 

nové mosty – 26 SO 
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Stavební objekty řady 300 – vodohospodářské objekty: 

dešťová kanalizace na dálnici a odpočívce Brusnice – 11+4=15 SO (ŘSD) 

sedimentační nádrže – 9 SO (ŘSD) 
retenční nádrže – 9 SO (ŘSD) 

vodovody přeložky – 5 SO 

vodovod a zásobování vodou odpočívky Brusnice – 1 SO 

vodoteče (včetně provizorních) –  8 SO 

kanalizace přeložky – 0 SO 

meliorace – 1 SO (souhrnný za celou stavbu) 
 

Stavební objekty řady 400 – elektro a sdělovací objekty: 

vedení VVN – 1 SO 

vedení VN – 13 SO 

vedení NN – 12 SO 

veřejné osvětlení – 3 SO 
sdělovací kabely – 17 SO 

systém SOS – 9 SO 
 

Stavební objekty řady 500 – plynovody 
STL plynovody – 1 SO 

Stavební objekty řady 600 – podzemní objekty 
Tunel – 1 SO (dále rozčleněn na podobjekty a provozní soubory) 
 

Stavební objekty řady 700 – pozemní objekty: 
protihlukové stěny – 17 SO 
 

Stavební objekty řady 800 – úpravy území: 
úpravy ploch a rekultivace – 2 SO 

oplocení – 1 SO 

vegetační úpravy – 2 SO 

 

ŘADA 000 Objekty přípravy staveniště 

SO 020 Příprava území 

   
ŘADA 100 Objekty pozemních komunikací 
SO 101 Hlavní trasa D11 1108 

SO 102 Přeložka silnice I/37 u MÚK Choustníkovo Hradiště 

SO 103 Úprava I/37 v km 125,70 

   
SO 110 MÚK Choustníkovo Hradiště 

SO 111 MÚK Kocbeře 
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SO 116 Služební sjezd k Trutnovské podpěře SO 201 

SO 117 Služební sjezd k Jaroměřské podpěře SO 201 

   
SO 120 Přeložka místní komunikace v Choustníkově Hradišti (km 118,628) 

SO 121 Přeložka silnice III/29926 (km 121,97) 

SO 122 Přeložka silnice II/300 (MÚK Kocbeře) 

SO 123 Přeložka silnice III/30015 (km127,57) 

SO 124 Přeložka silnice III/30015 (km 132,22) 

SO 125 Přeložka  III/30016 (km 132,15) 

SO 126 Přeložka místní komunikace v k. ú. Kocbeře 

SO 127 Komunikace pro pěší MÚK Kocbeře 

SO 135 Odpočívka Brusnice v km 131,0 

   
SO 140 Příjezd k sedimentační nádrži km 114,68 

SO 141 Příjezd k retenční nádrži km 116,82 

SO 142 Příjezd k retenční nádrži km 117,25 

SO 143 Příjezd k retenční nádrži km 119,55 

SO 144 Příjezd k Jaroměřskému portálu tunelu 

SO 145 Příjezd k Trutnovskému portálu tunelu 

SO 146.1 Příjezd k DUN v km 116,84 vlevo 

SO 146.2 Příjezd k DUN v km 119,02 vpravo 

SO 147.1 Příjezd k DUN v km 124,35 

SO 147.2 Příjezd k retenční nádrži 124,35 

SO 148 Příjezd k retenční nádrži a DUN km 127,55 

SO 149 Příjezd k retenční nádrži km 131,2 

   
SO 150 Přístupy na pozemky v k.ú Hořenice 

SO 151 Přístupy na pozemky v k.ú. Brod n. Lab. 

SO 152 Přeložka polní cesty v km 114,75 

SO 153 Přeložka polní cesty v km 115,51 

SO 154 Přístupy na pozemky v k.ú. Slotov 

SO 155 Přístupy na pozemky v k.ú. Dolní Vlčkovice 

SO 156 Přeložka polní cesty v km 116,80 

SO 157 Přístupy na pozemky v k.ú. Choustníkovo Hradiště 

SO 158 Přístupy na pozemky v k.ú. Zboží u Dvora Králové 

SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú. Kocbeře 

SO 160 Přístupy na pozemky v k.ú. Horní Žďár 

SO 161 Přístupy na pozemky v k.ú. Brusnice ČÁST 1 

SO 162 Přeložka lesní cesty v km 124,460 - 124,560 

SO 163 Přeložka lesní cesty v km 124,55-124,90 vlevo 

SO 164 Přeložka lesní cesty v km 125,37 - 125,80 vlevo 
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SO 165 Přeložka lesní cesty v km 126,860 

SO 166 Přeložka polní cesty v km 128,30 - 128,77 

SO 167 Přeložka polní cesty v km 130,30 - 130,50 vlevo 

SO 168 Přeložka polní cesty v km 131,25 

SO 169 Přeložka polní cesty v km 131,69 

   
SO 170 Provizorní přeložka I/37 

SO 171 Provizorní přeložka místní komunikace v Ch. Hradišti km 118,628 

SO 172 Provizorní přeložka účelové komunikace km 119,3 

SO 173 Provizorní přeložka silnice II/299 km 119,8 

SO 174 Provizorní přeložky silnice II/300 MUK Kocbeře 

SO 175 Provizorní přeložka silnice III/30015 km 127,5 

SO 176 Provizorní přeložka polní cesty km 131,2 

SO 177 Provizorní přeložka polní cesty km 131,6 

   
SO 180 Dopravní opatření - D11 1108 

SO 181 Dopravní opatření - I/37 

SO 182 Dopravní opatření na silnicích II. a III. tř. (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře) 

SO 183 Dopravní opatření na silnicích II. a III. tř. (úsek MÚK Kocbeře-KÚ) 

SO 184 Dopravní opatření na místních a účelových komunikacích (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře) 

SO 185 Dopravní opatření na místních a účelových komunikacích (úsek MÚK Kocbeře-KÚ) 

SO 186 Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře) 

SO 187 Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek MÚK Kocbeře-KÚ) 

SO 188 Propustek na II/299 

SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD 

SO 190.2 Portály pro dopravní značení ve správě ŘSD 

SO 190.3 Proměnné dopravní značení ve správě ŘSD 

SO 191 Dopravní značení - Přeložky silnic I. tř. 

SO 193 Dopravní značení - Přeložky silnic II. a III. tř. 

SO 194 Dopravní značení - Přeložky místních komunikací 

   
ŘADA 200 Mostní objekty a zdi 

  201-219 Mosty na dálnici (hlavní trasy), MÚK 

SO 201 Most přes údolí Labe v km 114,267 

SO 202 Most přes účelovou komunikaci v km 115,510 

SO 203 Most přes potok Drahyně v km 116,939 

SO 204 Most přes Kocbeřský potok v km 118,903 

SO 205 Most přes účelovou komunikaci v km 119,294 

SO 206 Most přes meliorační kanál v km 119,420 

SO 207 Most přes silnici II/299 v km 119,888 

SO 208 Most přes přeložku lesních cest a údolí lesního potoka v km 124,358 

SO 209 Most přes lesní cestu a údolí lesního potoka v km 124,878 
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SO 210 Most přes silnici I/37 v km 125,723 

SO 211 Most přes Kocbeřský potok v km 125,780 

SO 212 Most přes údolí Hajnického potoka a silnici III/30015 v km 127,366 

SO 213 Most přes polní cestu u Tadeášových Domků v km 128,755 

SO 214 Most přes údolí a polní cestu v km 130,171 

SO 215 Most přes pravý přítok Běluňky v km 130,837 

SO 216 Most přes polní cestu a potok Běluňka v km 131,263 

SO 217 Most přes polní cestu u obce Střítež v km 131,688 

SO 218 Most přes lesní rokli u obce Nová Střítež v km 132,713 

  220-239 Mosty přes dálnici (hlavní trasu), lávky 

SO 221 Nadjezd na I/37 v km 117,871 

SO 222 Nadjezd na místní komunikaci v km 118,628 

SO 223 Nadjezd na III/299 26 v km 121,973 

SO 224 Lávka pro pěší v km 122,483 

SO 225 Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře) v km 122,923 

SO 226 Nadjezd na přeložce silnice III/300 15 v km 132,150 

SO 227 Ekodukt v km 121,060 

  240-249 Mosty mimo dálnici (hlavní trasu) 

SO 241 Podchod pro pěší pod jihozápadní rampou MÚK Kocbeře v km 0,042  

  250-259 Opěrné a zárubní zdi 

SO 250-259 neobsazeno 

   
ŘADA 300 Vodohospodářské objekty 

SO 301 Dešťová kanalizace dálnice km 113,370 - 114,100 

SO 302 Dešťová kanalizace dálnice km 114,100 - 115,530 

SO 303 Dešťová kanalizace dálnice km 115,530 - 116,770 

SO 304 Dešťová kanalizace dálnice km 116,770 - 118,970 

SO 305 Dešťová kanalizace dálnice km 118,970 - 119,650 

SO 306 Dešťová kanalizace dálnice km 119,650 – 124,300 

SO 307 Dešťová kanalizace dálnice km 124.310 – 125,700 

SO 308 Dešťová kanalizace dálnice km 125,789 – 126.140 

SO 309 Dešťová kanalizace dálnice km 126,930 – 128,506 

SO 310 Dešťová kanalizace dálnice km 128,550 – 132,130 

SO 311 Dešťová kanalizace dálnice km 132,200 – 133,000 

   
SO 320 Úprava potoka Drahyně v km 116,915 

SO 321 Přeložka Kocbeřského potoka v km 118,900 

SO 322 Úprava pravostr. přít. Kocbeřského potoka v km 124,420 

SO 323 Úprava pravostr. přít. Kocbeřského potoka v km 124,980 

SO 324 Přeložka Kocbeřského potoka v km 124,780 

SO 325 Úprava koryta Hajnického potoka v km 127,423 

SO 326 Přeložka pravost. přít. Běluňky v km 130,840 
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SO 327 Úprava koryta Běluňky v km 131,260 

   
SO 330 Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – levá strana 

SO 331 Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – pravá strana 

   
SO 340 Přeložka vodovodu PE D63 v km 122,416 

SO 341 Přeložka vodovodu L DN150 v km 122,945 

SO 342 Přeložka vodovodu L DN150 v km 124,388 

SO 343 Přeložka vodovodu PVC D110 v km 127,167 

SO 601.48 Přípojka vodovodu pro požární vodovod 

SO 344 Přeložka vodovodu L D110 v km 132,964 

SO 345 Vodovod a zásobní nádrž odpočívky Brusnice 

   
SO 360 Sedimentační nádrž v km 114,680 včetně odtoku 

SO 361 Sedimentační nádrž v km 116,750 včetně odtoku 

SO 362 Retenční nádrž v km 116,820 včetně odtoku 

SO 363 Sedimentační nádrž v km 117,300 včetně odtoku 

SO 364 Retenční nádrž v km 117,250 včetně odtoku 

SO 365 Sedimentační nádrž v km 119,020 včetně odtoku 

SO 366 Retenční nádrž v km 119,000 včetně odtoku 

SO 367 Sedimentační nádrž v km 119,640 včetně odtoku 

SO 368 Retenční nádrž v km 119,550 včetně odtoku 

SO 369 Sedimentační nádrž v km 124,320 včetně odtoku 

SO 370 Retenční nádrž v km 124,400 včetně odtoku 

SO 371 Sedimentační nádrž v km 125,750 včetně odtoku 

SO 372 Retenční nádrž v km 125,700 včetně odtoku 

SO 373 Sedimentační nádrž v km 127,560 včetně odtoku 

SO 374 Retenční nádrž v km 127,550 včetně odtoku 

SO 375 Sedimentační nádrž v km 131,140 včetně odtoku 

SO 376 Retenční nádrž v km 131,200 včetně odtoku 

SO 377 Retenční nádrž v km 114,680 včetně odtoku 

   
SO 380 Úprava meliorací km 117,200-119,600 

   
SO 390 Protierozní ochrana km 123,3 

SO 391 Levostranný retenční příkop km 124,58 - 124,86 

SO 392 Pravostranný retenční příkop km 125,76 - 125,9157 

SO 393 Levostranný retenční příkop km 130,6355 – 130,828 

SO 394 Pravostranný retenční příkop km 130,6194 - 130,828 

SO 395 Levostranný retenční příkop km 130,8592 – 131,0173 

SO 396 Pravostranný retenční příkop km 130,848 – 131,062 

SO 397 Odvodnění levé strany odpočívky Brusnice km 130,9 – 131,15 
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SO 398 Odvodnění pravé strany odpočívky Brusnice km 130,9 – 131,15 

   
ŘADA 400 Elektro a sdělovací objekty 

    Elektrorozvodné objekty 
SO 401 Úprava nadzemního vedení VVN (2x110kV) km 113,6 

SO 410 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 114,65 

SO 411 Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 115,2 

SO 412 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 116,7 

SO 413 Úprava podzemního vedení VN (1x35kV) v km 117,4 

SO 414 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 119,6 

SO 415 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 120,6 

SO 416 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,4 

SO 417 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,75-123,1 

SO 418 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 128,6 - realizováno 11/2019 

SO 419 Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 129,4-130,0 

SO 420 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 132,3 

SO 421 Přemístění jednosloupové trafostanice 35/0,4kV v km 114,65 

SO 430 Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 127,1 

SO 431 Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 128,3 

SO 432 Úprava veřejného osvětlení v km 118,6 

SO 433 Úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 114,65 

SO 434 Přípojka VN pro Tunel Kamenný vrch 

SO 439 Rozvod 1kV - odpočívky Brusnice 

SO 444 Veřejné osvětlení - odpočívky Brusnice 

SO 49010 Přípojky vedení NN pro systém DIS 

SO 490.1 Přípojné místo ČEZ v km 114,2 

SO 490.2 Přípojné místo ČEZ v km 118,65 

SO 490.3 Přípojné místo ČEZ 124 

SO 490.4 Přípojné místo ČEZ 128,35 

SO 490.5 Přípojné místo ČEZ 131,4 

SO 491.1 Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 118,6 

SO 491.2 Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 124 

SO 491.3 Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 128,35 

SO 491.4 Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 114,1 

SO 491.5 Elektroměr ŘSD + vedení 1kV do R1   

 
    Sdělovací objekty 

SO 460 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 117,611-118,192 

SO 461 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,588-118,630 

SO 462 ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,609-118,639 

 

10 SO 490 se dělí na podobjekty SO 490.1 až 490.5 
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SO 450 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 119,809-119,905 

   
SO 463 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,849-121,867 

SO 464 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,789-121,850 

SO 465 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,973-121,998 

   
SO 466 ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 122,438-122,480 

SO 467 ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 122,856-122,924 

SO 468 ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 125,649-125,814 

SO 469 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 127,464-127,526 

    
SO 451 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,180-131,227 

SO 452 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,395-131,328 

SO 453 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,540-131,686 

SO 454 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,122-132,175 

SO 455 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,251-132,398 

    
SO 491 Systém DIS-SOS-kabelové vedení 

SO 492 Systém DIS-SOS-hlásky 

SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy 

SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely 

SO 495 Systém DIS-SOS - meteostanice 

SO 496 Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy 

SO 497 Systém DIS-SOS - kamerový dohled 

SO 498 Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD 

SO 49911 Systém DIS-SOS - doplňkové objekty 

SO 499.1 Dálniční informační systém DIS 

SO 499.2 Elektrické závory 

SO 499.3 Rozvod v komorách mostů 

SO 499.4 EZS 

SO 499.5 Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR 

SO 499.6 WIM 

SO 499.7 Vykrývací stanice pro údržbu 

   
ŘADA 500 Objekty trubních vedení 

SO 520 Úprava STL plynovodu v km 118,667 

   
ŘADA 600 Objekty podzemních staveb 

 

11 SO 499 se dělí na podobjekty 499.1 až 499.7 
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SO 60112 Tunel Kamenný vrch 

   
ŘADA 650 Objekty drah 

  neobsazeno 

   
ŘADA 700 Objekty pozemních staveb  

SO 760 PHS v km 114,010 – 114,970 vlevo  

SO 761 PHS v km 114,010 – 114,970 vpravo  

SO 762 PHS v km 116,720 – 117,440 vlevo 

SO 763 PHS v km 116,770 – 117,270 vpravo 

SO 764 PHS v km 117,940 – 119,120 vlevo 

SO 765 PHS v km 118,470 – 119,980 vpravo 

SO 766 PHS v km 120,160 – 120,850 vpravo 

SO 767 PHS v km 121,970 – 122,340 vlevo 

SO 768 PHS v km 122,000 – 122,470 vpravo 

SO 769 PHS v km 123,680 – 124,300 vpravo 

SO 770 PHS v km 124,530 – 124,810 vpravo 

SO 771 PHS v km 125,910 – 126,150 vlevo  

SO 772 PHS v km 126,920 – 127,500 vpravo 

SO 773 PHS v km 126,920 – 127,550 vlevo 

SO 774 PHS v km 128,010 – 129,170 vlevo 

SO 775 PHS v km 131,020 – 131,920 vlevo 

SO 776 PHS v km 132,670 – KÚ vlevo 

   
ŘADA 800 Objekty úpravy území 

SO 801 Vegetační úpravy správce ŘSD 

SO 806 Vegetační úprava sil. II a III. tř. 

SO 820 Úpravy ploch skládek a ZS 

SO 830 Rekultivace 

SO 860 Oplocení dálnice 

   
ŘADA 900 Další objekty 

SO 900 Ochrana D11 1108 před vandalismem a zcizováním majetku státu 

 

  

 

12 SO 601 je dále členěn na podobjekty viz. TZ v části D.600 
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Hradci Králové 10/ 2016, aktualizace 11/2018, aktualizace 02/2020    

Ing. Roman Petřík     

SUDOP PRAHA a.s.     

    

  


