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DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle
§ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.11.2018 podal a
dne 26.5.2021 naposledy doplnil
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"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
Silnice III/29913 Lochenice-průtah, Lochenice
(dále jen "stavba") 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.
Druh, účel a popis stavby:
Rekonstrukce silnice III/29913 v průtahu obcí Lochenice a Předměřice nad Labem za účelem
zvýšení bezpečnosti provozu a k zvýšení komfortu cestování. V km 0,000-1,370 (kryt CB+AB
nebo CB+NV) vykazuje povrch vozovky příčné trhliny, podélné a nepravidelné rozvětvené
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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 mezi přímých 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 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.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval autorizovaný technik pro dopravní stavby specializace nekolejová
doprava ČKAIT 0701440 Jan Zvára DiS., autorizovaný architekt pro specializaci územní
systémy ekologické stability ČKA 01772 Ing. Zuzana Baladová, autorizovaný inženýr pro
zkoušení a diagnostiku staveb ČKAIT 0007511 Ing. Petr Meluzin; případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2028.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle
zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí
stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu
zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném
místě u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje
na něm uvedené zůstaly čitelné.
7. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Budou respektovány obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění; vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění; vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb v platném znění.
9. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ust. §
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12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o
stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
10. Budou dodrženy podmínky Koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města
Hradec Králové odbor životního prostředí ze dne 10.12.2020 pod zn.
SZMMHK/171635/2020/ŽP2/Wei MMHK/206655/2020 a závazné stanovisko ze dne
19.11.2020 pod zn. SZ MMHK/171635/2020 MMHK/192854/2020ŽP2/MarO:
- Z hlediska zákona č. 185/2001 o odpadech:
1. Při nakládání s odpady musí být dodrženy hierarchie způsobů nakládání s odpady
2. Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým
během stavební činnosti, pokud bude ověřeno, že materiál bude použit ve svém
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (ustanovení § 2 odst. 3 zákona o
odpadech)
3. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle § 12 odst. 3 zákona o
odpadech k jejich převzetí oprávněny
- Z hlediska zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny- zůstává původní stanovisko
v platnosti
- Z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
1. Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu
realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování
emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění, apod.).
11. Budou dodrženy podmínky Koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města
Hradec
Králové odbor
životního prostředí
ze dne
18.9.2018
pod zn.
SZMMHK/102337/2018/ŽP2/Wei MMHK/167478/2018:
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
1.Umístění výkopů v blízkosti stromu ohrožuje dřeviny v průběhu stavebních prací
poškozením kořenového systému nebo nadzemní části. Z tohoto důvodu bude nutné
zajistit, aby byla dodržena platná ČSN 839061 Ochrana dřevin a porostů před
poškozováním při provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin
v okapové linii koruny stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5m od paty
kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením.
Tím by totiž mohlo dojít ke statické poruše stromu a následně pádu. V zájmu bezpečnosti
je třeba se jakéhokoli negativního ovlivnění stromů vyvarovat.
2. V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávající
dřeviny, které rostou v blízkosti trasy. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně,
s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému, rovněž nebude neodborně
upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin (ochranném
pásmu v okapové linii koruny nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou
měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvyšován terén atd.) Kmen všech stromů
bude obedněn aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude
situaci na místě nutno operativně řešit.
3. Pokud dojde přes uvedené požadavky k poškození stromů, může být stavebník
správním orgánem nebo ČIŽP citelně sankcionován.
4. Zahájení prací bude předem oznámeno orgánu ochrany přírody
- Z hlediska odpadového hospodářství:
1.Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti ,
demolice a terénních úprav vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné
osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
2. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady shromažďovány utříděně
podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením
nebo únikem
12. Bude dodrženo aktualizované vyjádření k projednávané stavební akci od Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje ze dne 13.10.2020 pod č.j. KRPH-54358-4/ČJ2018-050206 a stanovisko ze dne 6.6.2018 pod č.j. KRPH-54358-2/ČJ-2018-050206:
- Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i
přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném
časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu
samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh přechodné úpravy
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provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v
rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
projednán příslušným správním orgánem se zdejším dopravním inspektorátem a dále
bude sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního
inspektorátu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání vedeného před příslušným
silničním správním úřadem ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou)
předloží zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou
zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán příslušným správním
orgánem se zdejším dopravním inspektorátem.
13. Bude dodrženo souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání
s majetkem MO ze dne 25.5.2021 pod zn. 124930/2021-1150-OÚZ-PHA a závazné
stanovisko pro stavební povolení ze dne 14.9.2018 pod zn. 5389/71468/2018-1150-OÚZPCE
- Při uzavírce silnice I/33 tuto skutečnost oznamte minimálně 3 týdny předem včetně
navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření Regionálnímu středisku
vojenské dopravy Hradec Králové.
14. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby
polohově a výškově vyznačeny. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce
prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodrženy podmínky
ochranných pásem včetně dodržení podmínek uvedených ve vyjádřeních a stanoviscích
jednotlivých vlastníků sítí, zejména:
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 6.6.2018 pod zn. 1098941627
- CETIN a.s. – vyjádření o existenci sítě ze dne 27.4.2021 pod zn. č.j. 638786/21
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. – sdělení k existenci sítí ze dne 23.3.2021,
informace o existenci vodovodu ze dne 10.1.2018 pod zn. 44/TD-18
- GasNet Služby, s.r.o. - stanovisko ze dne 3.5.2021 pod zn. 5002360379
15. O odborném provedení stavby včetně instalací budou při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky.
16. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
17. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122
stavebního zákona.
18. Po dobu provádění stavby bude zajištěna možnost přístupu ke všem pozemkům a
stavbám, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu
stavebník včas projedná s vlastníky, případně uživateli těchto pozemků; příjezd
hasičských a sanitních vozů musí být zajištěn trvale. Je rovněž potřeba zajistit trvalý
přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
19. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, 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 (případné znečištění
bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Královéhradecký kraj, zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
OBEC LOCHENICE, Lochenice 83, 503 02 Lochenice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pouchovská 401, 500 03 Hradec Králové
Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracovitě Hradec Králové
Horova 180, 502 06 Hradec Králové
HelaPC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Lochenice
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Miroslav Radionov, nar. 29.4.1957, Horní 390/9, 251 01 Říčany
Ivana Radionová, nar. 3.6.1959, Náměstí svobody 261, 411 17 Libochovice
Odůvodnění:
Dne 21.11.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost neobsahovala požadované
náležitosti, proto dne 29.5.2020 pod zn. SZ MMHK/214481/2018 ST1/Sob vydal zdejší stavební
úřad výzvu k doplnění předložené žádosti a podkladů se stanoveným termínem do 30.9.2020 a
zároveň Usnesením určil lhůtu k doplnění podkladů a přerušil podle § 111 odst. 3 stavebního
zákona stavební řízení. Ve stanovené lhůtě dne 23.6.2020 pod zn. MMHK/106463/2020 podala
společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. odvolání proti tomuto rozhodnutí. Dne
8.7.2020 pod zn. SZ MMHK/214481/2018 ST1/Sob předal zdejší stavební úřad kompletní spis
se svým stanoviskem nadřízenému odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje. Dne 24.7.2020 pod zn. MMHK/125144/2020 bylo zdejšímu stavebnímu úřadu doručeno
Rozhodnutí od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, oddělení silničního hospodářství, ve kterém zrušuje usnesení Magistrátu města
Hradec Králové ze dne 29.5.2020 a věc vrací k novému projednání. V tomto rozhodnutí
Krajského úřadu je uveden závěr, že stavební úřad má povinnost zajistit aktualizaci připojených
stanovisek, které jsou nepoužitelná. Dne 7.10.2020 vydal zdejší stavební úřad Žádost o
součinnost a zaslal ji vyjmenovaným dotčeným orgánům a správcům technické infrastruktury.
Dne 22.3.2021 vydal zdejší stavební úřad Žádost o součinnost II. se zasláním vyjmenovaným
nereagujícím dotčeným orgánům a správcům technické infrastruktury. Poslední doplnění těchto
scházejících dokladů bylo dne 26.5.2021.
Speciální stavební úřad se zabýval stanovením okruhu účastníků řízení podle § 109 stavebního
zákona, a přitom dospěl k závěru, že účastníky tohoto stavebního řízení jsou:
Podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
- Královéhradecký kraj, zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Podle § 109 písm. b) stavebního zákona:
- Nejsou
Podle § 109 písm. c) stavebního zákona:
- OBEC LOCHENICE, Lochenice 83, 503 02 Lochenice
- Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracovitě Hradec Králové
Podle § 109 písm. d) stavebního zákona:
- Povodí Labe, státní podnik
- ČEZ Distribuce a.s.
- CETIN a.s.
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s
- GasNet Služby, s.r.o.
Podle § 109 písm. e) stavebního zákona:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pouchovská 401, 500 03 Hradec Králové
- Miroslav Radionov, nar. 29.4.1957, Horní 390/9, 251 01 Říčany
- Ivana Radionová, nar. 3.6.1959, Náměstí svobody 261, 411 17 Libochovice
Podle § 109 písm. f) stavebního zákona:
- HelaPC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Lochenice
Speciální stavební úřad oznámil dne 17.6.2021 zahájení stavebního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly známy a
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10
dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány
svá stanoviska. Zároveň stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení upozornil na
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tzv. „koncentrační zásadu“ a poučil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska
dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námitky účastníků řízení ke
stavebnímu řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s § 112 odst. 1
stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet. Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, úřední dny: Po a St 8 – 17 hod.).
Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová
dokumentace stavby je úplná a přehledná, splňuje obecné požadavky na výstavbu. Členění
projektové dokumentace a obsah jejích jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Předmětná stavba je také v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
K záměru byla doložena stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů, záměr je s těmito
stanovisky v souladu, podmínky dotčených orgánů, které jsou pro stavební úřad závazné, byly
buď zapracovány přímo do projektové dokumentace, nebo byly převzaty do výrokové části
tohoto stavebního povolení. Souhlasná stanoviska dotčených orgánů zajišťují soulad záměru
s požadavky zvláštních právních předpisů. Závazná stanoviska a požadavky dotčených orgánů
nejsou ve vzájemném rozporu. Předložený záměr byl řádně projednán i se správci jednotlivých
sítí technického vybavení.
Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby a přitom zjistil, že stavba
nebude mít vliv na zdraví ani životní prostředí, nebude mít žádný vliv na zvýšení intenzity
provozu oproti stávajícímu stavu. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje žádné
škodlivé látky. Stavba, která je součástí stávající veřejné dopravní infrastruktury obce, se
nedotkne stávajícího dopravního řešení na sousedních pozemních komunikacích.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stanoviska sdělili:
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta
Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje HK
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
InfoTel, s.r.o.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
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Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy
ČEZ Distribuce a.s.
ČEZ ICT Services a.s.
Telco Pro Services a.s.
Vodafone Czech Republik, a.s.
CETIN a.s.
Elektrárny Opatovice, a.s.
GasNet Služby, s.r.o.
GridServices s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Teplené hospodářství Hradec Králové a.s.
Povodí Labe s.p.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Královéhradecká provozní a.s.
České Radiokomunikace a.s.
Obec Předměřice nad Labem
Obec Lochenice
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stanislav Sobola
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka
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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.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
OBEC LOCHENICE, IDDS: 7fya35v
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracovitě Hradec Králové, IDDS:
96vaa2e
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 řízení veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 4, 5/2, 6/2, 7, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11, 13, 20, 24/1, 25/3, 26/1, 28/1, 28/2, 30/1, 32/1, 37,
78/3, 79/2, 79/3, 79/4, 80, 82, 83, 84, 88, 89/1, 89/2, 91, 93, 94, 115/1, 118, 119, 131, 132,
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135/2, 256, parc. č. 43, 50/1, 50/2, 51, 84/1, 85, 91/2, 94, 104/1, 106/1, 107/1, 107/3, 131/2,
133/1, 135/1, 139, 143, 148/2, 151/1, 151/2, 151/5, 154/1, 155/2, 157/2, 160/1, 160/2, 181,
182/3, 182/4, 191/2, 229, 283/1, 1207/13, 1207/14, 1207/15, 1207/16, 1207/18, 1207/22,
1207/24, 1207/26, 1207/29, 1207/30, 1207/31, 1207/32, 1220/1, 1220/4, 1244/3, 1244/11,
1244/18, 1244/20, 1318/37, 1330, 1342, 1369, 1400, 1401, 1956, 1957, 1958, 1960, 2568,
2569, 2573 v katastrálním území Lochenice, st. p. 96/3, 103, 109, parc. č. 163/1, 163/2, 172,
174/1, 174/8, 174/9, 174/13, 175/1, 179/2, 180/2, 180/3, 192/1, 192/2, 193/2, 726/3, 727, 728,
875/2 v katastrálním území Předměřice nad Labem
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lochenice č.p. 1, č.p. 9, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 189, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 22, č.p. 168, č.p. 26, č.p.
28, č.p. 29, č.p. 33, č.p. 36, č.p. 223, č.p. 78, č.p. 150, č.p. 151, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 80,
č.p. 84, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 89, č.p. 120, č.p. 118, č.p. 173, č.p. 124 a č.p. 50,
Předměřice nad Labem č.p. 53, č.p. 45 a č.p. 37
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

