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VÁŠ DOPIS 
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ZE DNE:     
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NAŠE Č.j.: 
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DLE ROZDĚLOVNÍKU 

 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Stanislav Sobola 
495707870 
stanislav.sobola@mmhk.cz 

  

     

DATUM: 17.6.2021    
 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Královéhradecký kraj, zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje, IČO 
70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové, 
kterého zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, 
Kutnohorská 59/23, 500 04  Hradec Králové 

(dále jen "stavebník") dne 21.11.2018 podal a dne 26.5.2021 naposledy doplnil žádost o vydání 
stavebního povolení na stavbu: 

Silnice III/29913 Lochenice-průtah, Lochenice 
 

na pozemku parc. č. 1207/1, 1207/12, 1207/21, 1207/35, 1210/1, 1212, 1244/1, 1244/7, 1244/8, 
1244/9, 1244/10, 1244/12, 1244/14, 1244/15, 1244/16, 1244/19, 1244/21, 1244/22, 1244/23, 
1244/24, 1244/25, 1244/26, 1244/27, 1244/28, 1244/29, 1244/30, 1244/31, 1838, 1953, 1954, 
1955 v katastrálním území Lochenice, parc. č. 874/1, 875/1, 875/3, 2042 v katastrálním území 
Předměřice nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

Předmětem je rekonstrukce silnice III/29913 v průtahu obcí Lochenice a Předměřice nad 
Labem. V km 0,000-1,370 (kryt CB+AB nebo CB+NV) vykazuje povrch vozovky příčné trhliny, 
podélné a nepravidelné rozvětvené trhliny, výtluky a hloubkovou korozi. V km 1,370-1,812 (kryt 
DL)vykazuje povrch vozovky plošné deformace. Začátek úseku je v křižovatce v napojení na 
silnici I/33 a konec úseku je v křižovatce se silnicí III/3254. Celková délka je 1 806,50m. 
Staničení stavby je shodné s liniovým staničením silnice III/29913. Jedná se o stávající silnici s 
obousměrným provozem v zastavěném území. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti 
provozu a ke zvýšení komfortu cestování. Rekonstrukce silnice bude prováděna za úplné 
uzavírky a bude rozdělena na dvě etapy, a to z důvodu obsloužení obce autobusovou 
dopravou. Navržená osa silnice je složena z prostých kružnicových oblouků a mezipřímých 
úseků. Trasa respektuje stávající silnici III/29913. Vozovka je navržena ve stávající niveletě a 
dojde ke kompletní výměně konstrukce a podloží vozovky. Na konci úseku v obci Předměřice 
nad Labem bude stávající dlážděný kryt vozovky ze žulových kostek nahrazen asfaltovým 
betonem, tím dojde ke snížení hluku od projíždějících vozidel, ke zvýšení bezpečnosti provozu 
a k lepší zimní údržbě vozovky. V km 0,000 00-0.304 80 levá strana a v 0,000 00-0,139 00 
pravá strana bude provedena nezpevněná krajnice ze štěrkodrtí ŠD 0/32 š. 0,75m tl. 0,10m. 
Vozovka v intravilánu bude opřena do silničních bet. obrub 15/25 uložené do betonového lože 
tl. 100mm s boční opěrou převýšenou o 0,12m nad vozovku. V místě vjezdu a v místech 
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umožňující přecházení bude použita betonová obruba 15/15 uložená do betonového lože  tl. 
100mm s boční opěrou, převýšená o 0,02m nad vozovkou. Obruba bude na konci úseku 
napojena dle stávajícího stavu. Podél silničních obrub bude proveden vodicí proužek šířky 
0,25m z betonových krajníků 50/25/10 tl. 100mm bílé barvy uložený do betonového lože tl. 
100mm. V některých případech dojde k naklápění vodicích proužků k zajištění odtoku vody do 
uličních vpustí. Nástupní hrana autobusových zastávek bude provedena z obrub 40/40 pro 
bezbariérové nástupní hrany uložená do betonového lože tl. 150mm s boční opěrou převýšenou 
o 0,16m nad vozovkou.  
 

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, 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 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec 
Králové - odbor stavební, úřední dny pondělí a středa od 8 hod. do 17hod. nebo v jinou dobu po 
předchozí telefonické domluvě). 

  

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení 
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K 
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
  
Stanislav Sobola                                                                            otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................         Sejmuto dne: .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..       Sejmuto dne:…………………………                   
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky): 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 
OBEC LOCHENICE, IDDS: 7fya35v 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracovitě Hradec Králové, IDDS: 
96vaa2e 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
HelaPC s.r.o., IDDS: dh492fw 
Miroslav Radionov, IDDS: ueiygve 
Ivana Radionová, IDDS: h6tj7c6 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 

účastníci veřejnou vyhláškou: 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 37, 32/1, 256, 30/1, 78/3, 28/1, 28/2, 79/2, 79/3, 79/4, 26/1, 25/3, 80, 24/1, 82, 83, 94, 84, 
20, 88, 132, 89/1, 13, 89/2, 91, 135/2, 93, 11, 10/1, 9/3, 9/4, 9/5, 7, 6/2, 5/2, 131, 4, 1, 115/1, 
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118, 119, parc. č. 1960, 1244/3, 1318/37, 1956, 283/1, 1957, 1958, 84/1, 1330, 50/1, 50/2, 43, 
51, 85, 2569, 1207/26, 2573, 91/2, 1400, 139, 2568, 1342, 107/1, 107/3, 1207/14, 1220/4, 
1220/1, 106/1, 1207/15, 1207/13, 1207/18, 104/1, 1207/16, 131/2, 133/1, 135/1, 1369, 143, 
148/2, 151/2, 94, 154/1, 151/1, 1244/18, 155/2, 151/5, 1207/29, 1207/30, 1244/11, 1207/31, 
1207/32, 157/2, 1207/22, 160/2, 160/1, 1244/20, 181, 182/4, 182/3, 1207/24, 191/2, 1401, 229 v 
katastrálním území Lochenice, st. p. 109, 103, 96/3, parc. č. 180/2, 180/3, 179/2, 192/1, 875/2, 
192/2, 193/2, 174/1, 174/13, 174/8, 174/9, 728, 175/1, 727, 163/2, 163/1, 726/3, 172 v 
katastrálním území Předměřice nad Labem 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Lochenice č.p. 36, č.p. 33, č.p. 50, č.p. 29, č.p. 223, č.p. 28, č.p. 78, č.p. 150, č.p. 151, č.p. 26, 
č.p. 168, č.p. 79, č.p. 22, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 89, č.p. 80, č.p. 84, č.p. 124, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 
87, č.p. 88, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 189, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 173, č.p. 9, č.p. 1, č.p. 120 a č.p. 118,  
Předměřice nad Labem č.p. 37, č.p. 45 a č.p. 53 
 
 
dotčené správní úřady: 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS: 
urnai6d 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a  
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 
502 00  Hradec Králové 
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 
408/51, 502 00  Hradec Králové 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 
408/51, 502 00  Hradec Králové 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r 
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