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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad
Labem
(dále jen "stavebník") dne 10.11.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
"silnice III/29913 - průtah, chodníky,
chodník v obci Předměřice nad Labem"
na pozemcích parc. č. 192/1, 192/2, 875/1 v katastrálním území Předměřice nad Labem.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
SO 102 Chodník Předměřice nad Labem. Začátek úseku je v km 1,289 00 na hranici
katastrálních území Lochenice a Předměřice nad Labem a konec úseku je v napojení na
stávající chodník v km 1,806 50. Součástí bude odvodnění.
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
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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.

Petra Baková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu
Obdrží:
účastníci (dodejky)
− Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
− Ing. Josef Langr, Dr., Obránců míru č.p. 348, 503 02 Předměřice nad Labem
− Miroslava Langrová, Obránců míru č.p. 348, 503 02 Předměřice nad Labem
− Iveta Červinková, Chmeliště č.p. 32, Dobré, 518 01 Dobruška
− Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey
− Marie Červinková, Obránců míru č.p. 45, 503 02 Předměřice nad Labem
− Josef Červinka, Obránců míru č.p. 45, 503 02 Předměřice nad Labem
− ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
− GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
− HelaPC s.r.o., IDDS: dh492fw
− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
− CETIN a.s., IDDS: qa7425t
dotčené správní úřady
− Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
− Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát,
IDDS: urnai6d
− Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
účastníci (veřejnou vyhláškou)
− vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich může být
předmětným řízením přímo dotčeno
parc. č. 229 v katastrálním území Lochenice, st. p. 96/3, 103, 108, 484, parc. č. 163/1, 163/2,
164/4, 174/1, 174/8, 174/9, 174/13, 175/1, 179/2, 180/3, 193/1, 193/2, 193/4, 727, 728, 735,
874/1, 875/2, 875/3, 2042 v katastrálním území Předměřice nad Labem.
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.

