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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost
o kolaudační souhlas, kterou dne 21.11.2016 podal OBEC HORNÍ MARŠOV, IČO 277878,
Bertholdovo
náměstí
102,
542
26
Horní
Maršov,
kterého zastupuje Miloš Haase, IČO 40106446, Markoušovice 213, 542 32 Velké
Svatoňovice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122
odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
"Horní Maršov - Rekonstrukce chodníků a úprava přechodů podél silnice II/296",
SO 101 přechody pro chodce
SO 102 rekonstrukce chodníků
SO 103 úprava křižovatky II/296 x ul. Bertholdovo nám.
SO 104 rekonstrukce BUS zastávky
SO 105 rekonstrukce parkovacích pruhů
obec Horní Maršov
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 49, 129, 171, parc. č. 84, 92/6, 92/7, 100/2, 108/12,
126/8, 515/1, 515/6, 516/1, 517/1, 517/2, 517/14, 517/15, 517/16, 517/17, 517/19, 517/20,
517/21, 517/30, 523/1, 523/2, 531/3, 548/8, 580, 581/1, 581/2, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1,
588/2, 588/3, 588/4 v katastrálním území Horní Maršov. provedené podle stavebního povolení
ze dne 24.11.2014 č.j. 72634/2014, sp.zn. 2014/7401/V/KRI.
a)

identifikační údaje stavebníka:

- OBEC HORNÍ MARŠOV, IČO 277878, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov,
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
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IDDS 3acbs2c
www.trutnov.cz
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druh, účel stavby:

- Rekonstrukce chodníků a úprava přechodů podél silnice II/296 v obci Horní Maršov.
c)

místo stavby uvedením parcelního čísla pozemku a katastrálního území podle katastru
nemovitostí:

- st. p. 49, 129, 171, parc. č. 84, 92/6, 92/7, 100/2, 108/12, 126/8, 515/1, 515/6, 516/1, 517/1,
517/2, 517/14, 517/15, 517/16, 517/17, 517/19, 517/20, 517/21, 517/30, 523/1, 523/2, 531/3,
548/8, 580, 581/1, 581/2, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4 v katastrálním území
Horní Maršov
d)

druh a číslo jednací povolení stavby, na základě kterého byla provedena:
-

e)

údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném užívání stavby:
-

f)

stavební povolení ze dne 24.11.2014, č.j. 72634, sp.zn. 2014/7401/V/KRI
zkušební provoz stavby ani předčasné užívání stavby nebylo povoleno

datum konání a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky:

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 1. prosince 2016 (čtvrtek) s tímto výsledkem:
- užívání stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost
anebo životní prostředí.
- Drobné změny oproti schválené projektové dokumentaci byly zakresleny v dokumentaci
skutečného provedení stavby
g)

vymezení účelu užívání, popis stavby:
SO 101 Přechody pro chodce - přechody a místo pro přecházení přes silnici II/296 jsou
délky 7,5 m a šířky 3,0 m. Byli provedeny vysazené chodníkové plochy včetně signálních a
varovných pásů a snížení obrubníků. Na stávající jízdní pruhy šíře 3,5 m navazuje společný
odvodňovací a vodící proužek šíře 0,25 m. Vysazená chodníková plocha je provedena z
asfaltobetonové chodníkové konstrukce. Příčný sklon je cca 2 % a podélný v rozmezí 0,5 4,0 %. U chodníku, v místě snížené podstupnice obrubníku na +2 cm, jsou provedeny
rampovité části max. o sklonu do 12,5 %.
SO 102 rekonstrukce chodníků - stávající chodníková konstrukce podél silnice II/296 byla
obnovena. Chodníková konstrukce je provedena z asfaltobetonu a nově rozšířena na
minimální šířku 2,0 m. Odvodnění je řešeno jednotným příčným sklonem cca 2,0 % do
uličních vpustí. Ve styku s komunikací a parkovacími pruhy je chodník lemován, výškově
vyrovnanými stávajícími kamennými obrubníky osazenými do betonového lože s boční
opěrou. Obrubníky jsou zpětně osazeny s podstupnicí 100 - 120 mm. Chodníková
konstrukce je mimo souvislou zástavbu lemována betonovým chodníkovým obrubníkem s
podstupnicí 80 mm. Chodníkový obrubník je osazen do betonové patky s boční opěrou.
Chodníková konstrukce je ve styku se zelení osazena chodníkovým obrubníkem s
podstupnicí nad 60 mm. Chodníkový obrubník je osazen do betonové patky s boční opěrou.
Součástí stavebního objektu jsou nová místa pro přecházení přes místní obslužné
komunikace. Místa pro přecházení jsou vyznačena sníženým obrubníkem s podstupnicí 20
mm a varovným pásem.
SO 103 úprava křižovatky II/296 a MK Betholdovo nám. - stávající křižovatka byla nově
upravena kolmým napojením. Stávající kryt vozovky v zakružovacích obloucích byl
nahrazen zelenými ostrůvky. Přes místní komunikaci je nově proveden zvýšený přechod pro
chodce šíře 3,0 m s přisvětlením. Přechod pro chodce je proveden na příčném
zpomalovacím prahu lichoběžníkového tvaru s povrchem z žulových kostek.
SO 104 rekonstrukce BUS zastávky - stavební objekt zahrnoval rekonstrukci autobusové
zastávky včetně zálivů s krytem ze žulové dlažby. Vzhledem k stávajícím stísněným
poměrům byli provedeny minimální parametry délek vyřazovacích a zařazovacích pruhů.
Délka vyřazovacího pruhu je 15,0 m, délka nástupiště 12,0 m a délka zařazovacího pruhu
10,0 m. Příčný sklon zálivu je ve sklonu cca 2,5 % šíře 3,0 m. Odvodnění je řešeno do
přemístěných uličních vpustí. Autobusový záliv je lemován bezbariérovým obrubníkem s
krátkým výškovým náběhem a výškou podstupnice 200 mm. Podél nástupní hrany byl
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proveden pás šíře 0,4 m z kontrastní dlažby bílé barvy. Nástupiště je provedeno z
asfaltobetonu s příčným sklonem 2,0 % a šíře 2,0 m.
SO 105 rekonstrukce parkovacích pruhů - podél silnice II/296 se obousměrně nachází
stávající parkovací pruhy. Parkovací pruhy jsou vyznačeny VDZ. Stavební objekt zahrnoval
rekonstrukci stávajících uličních vpustí a přestavbu na parkovací zálivy z dlážděného krytu z
kamenné dlažby. Parkovací stání jsou vyznačena svislými DZ, parkovací pruh je vyznačen
vodorovným DZ šířky 2,25 - 3,0 m. V místě stávajících samostatných vjezdů je na délku
vjezdu osazen silniční obrubník s podstupnicí 20 mm. Podél snížené obruby je osazen
varovný pás šíře 0,4 m. Asfaltobetonová plocha před vjezdy byla zachována bez stavebních
úprav.
Odůvodnění
Dne 21.11.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu "Horní Maršov Rekonstrukce chodníků a úprava přechodů podél silnice II/296". Speciální stavební úřad
provedl dne 1. prosince 2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122
odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se
závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení
stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost
anebo životní prostředí.
Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby "Horní Maršov Rekonstrukce chodníků a úprava přechodů podél silnice II/296", SO 101 přechody pro chodce
SO 102 rekonstrukce chodníků, SO 103 úprava křižovatky II/296 x ul. Bertholdovo nám., SO
104 rekonstrukce BUS zastávky, SO 105 rekonstrukce parkovacích pruhů obec Horní Maršov.
Stanoviska sdělili:
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát: Č.j.: KRPH-70115/Čj-2017-051006 ze dne 28.07.2017.
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov: č.j. HSHK-71612/2016 ze dne 05.12.2016.
- Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy: ze dne 01.12.2016
Poučení
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze
se proto proti němu odvolat.
Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.
Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne,
kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v první
stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních
účinků.
(otisk razítka)

(vlastnoruční podpis)
Petr Kotlovský
vedoucí Odboru výstavby
Rozdělovník (dodejky)
- OBEC HORNÍ MARŠOV, IDDS: js2bd78
- Miloš Haase, Nádražní č.p. 130, 542 34 Malé Svatoňovice

Č.j. 77459/2017

str. 4

dotčené správní úřady
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město,
541 01 Trutnov 1
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7

