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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
HelaPC s.r.o., IČO 25999281, Lochenice 20, 503 02  Lochenice, 
kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Luděk Svatoš, nar. 14.7.1946, Na Vyšehradě 202, 
503 02  Předměřice nad Labem 

(dále jen "žadatel") podal dne 1.3.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby: 

optická kabeláž Neděliště – přivaděč. 

Jedná se o telekomunikační rozvody optickými kabely, které budou sloužit pro přívod signálu do 
telekomunikačních rozvodů v obci Neděliště.  

Stavba bude umístěna na pozemcích : parc. č. 229, 261 v katastrálním území Dolní Neděliště, 
parc. č. 725/11, 937/4, 1058/14, 1058/15, 2002, 2012, 2018, 2020, 2039, 2178 v katastrálním 
území Předměřice nad Labem.  

Ochranné pásmo telekomunikačních rozvodů bude dále zasahovat na pozemky parc. č. 230, 
253, 254, 255, 256, 257, 260, 265, 266, 264, 263, 262, 277 v katastrálním území Dolní 
Neděliště, st. p. 398, parc. č. 2008, 2011, 2017/1, 2017/3, 2042, 937/9, 1058/16, 2021 v 
katastrálním území Předměřice nad Labem.  

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost 
neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, správní orgán vyzval 
stavebníka, prostřednictvím jeho zástupce, podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v souladu s § 86 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") k jejímu 
doplnění a usnesením současně rozhodl o přerušení územního řízení podle § 64 odst. 1 písm. 
a) správního řádu.   

 

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 
1 písm. c) stavebního zákona, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám 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). 

 
Vzhledem k tomu, že podklady pro vydání povolení jsou kompletní, po uplynutí výše 
uvedené patnácti denní lhůty (lhůta pro možnost uplatnění námitek a připomínek)  se 
účastníci mohou dále v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k 
podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 10 dnů od výše uvedené lhůty, určené pro seznámení 
s podklady pro rozhodnutí, správní orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje, že 
tato desetidenní lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním 
rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v 
rámci této desetidenní lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží 
ve smyslu koncentrace řízení, která je zakotvena v ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 
zákona. 

 
Účastníkem územního řízení dle § 85 stavebního zákona a současně účastníky řízení dle § 
27 odst. 1 správního řádu jsou: 
§ 85 odst. 1 písm. a) žadatel 

− HelaPC s.r.o., Lochenice č.p. 20, 503 02  Předměřice nad Labem 
 
§ 85 odst. 2 písm. a)  vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo tomuto pozemku 
nebo stavbě 

− Ing. Libuše Kottová, Do Končin č.p. 477, Jakubské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1 

− Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

− Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 

− Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec 
Králové 4 

− František Kučera, Zelená č.p. 764/34a, Kukleny, 500 04  Hradec Králové 4 

− Zemědělské družstvo Předměřice nad Labem v likvidaci, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Ing. Roman Kejklíček, Petra Jilemnického č.p. 75/134, Plotiště nad Labem, 503 01  Hradec 
Králové 16 

− Obec Neděliště, Josefa Česáka č.p. 30, Neděliště, 503 12  Všestary 

− Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

− Ing. Ivan Horák, Kydlinovská č.p. 25/1, Plácky, 503 01  Hradec Králové 16 

− Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor hospodaření s majetkem státu, 
Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 28 

− SERVIS D11 s.r.o., Kubcova č.p. 190/35, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 

− ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

− GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

− CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

− GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, 500 03  Hradec 
Králové 3 
 

Účastníkem územního řízení dle § 85 stavebního zákona a současně účastníky řízení dle § 
27 odst. 2 správního řádu jsou: 
§ 85 odst. 1 písm. b)  obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

− Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02  Předměřice nad Labem 
 
§ 85 odst. 2 písm. b)  osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno 
- Nejsou. 
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Na územní řízení, které bylo zahájeno podáním žádosti o stavební povolení, se vztahuje zákon 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
urychlení výstavby“), neboť se jedná infrastrukturu veřejných komunikací v souladu s § 1 odst. 5 
zákona o urychlení výstavby (komunikační vedení veřejné komunikační sítě a související 
komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek).  
 
Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení, podle stavebního zákona, které je 
řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou 
vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení 
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, 
na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. 
Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se 
nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i 
dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se 
dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným 
vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na 
jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; 
ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v 
oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do 
ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují 
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
  
Eva Hrušková                                                                                      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. 
 
Žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické úřední desce úřadu po 
dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení opatřené potvrzením o vyvěšení a 
sejmutí na magistrát města Hradec Králové, odbor stavební.  
 
 
 
Obdrží: 

(jednotlivě) 
Ing. Luděk Svatoš, Na Vyšehradě č.p. 202, 503 02  Předměřice nad Labem (zástupce žadatele, 
společnosti HelaPC s.r.o.) 
Ing. Libuše Kottová, Do Končin č.p. 477, Jakubské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1 
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
František Kučera, Zelená č.p. 764/34a, Kukleny, 500 04  Hradec Králové 4 
Ing. Roman Kejklíček, Petra Jilemnického č.p. 75/134, Plotiště nad Labem, 503 01  Hradec 
Králové 16 
Obec Neděliště, IDDS: cbkappm 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec 
Králové, IDDS: z49per3 
Ing. Ivan Horák, Kydlinovská č.p. 25/1, Plácky, 503 01  Hradec Králové 16 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště HK-odbor hospodaření s 
majetkem státu, IDDS: 96vaa2e 
SERVIS D11 s.r.o., IDDS: m7uzw4s 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic 
 
dotčené orgány 

− Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, 
IDDS: urnai6d 
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− Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 

gcgbp3q 

− Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 
408/51, 502 00  Hradec Králové 

− 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 

− Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé 
armády č.p. 408/51, 500 03  Hradec Králové 3 

− Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
 

(veřejnou vyhláškou) 
- Dotčený vlastník (vlastník pozemku parc. č. 256 v k.ú. Dolní Neděliště dotčený ochranným 

pásmem telekomunikačního vedení), který není známý, uvedený na listu vlastnictví č. 45 
pro katastrální území Dolní Neděliště, obec Neděliště, uvedený jako Zemědělské družstvo 
Předměřice nad Labem v likvidaci, 503 02  Předměřice nad Labem 

 
K vyvěšení na úředních deskách 

− Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00  
Hradec Králové 

− Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 

− Obec Neděliště, IDDS: cbkappm 
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