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Číslo. jed.:
ODSH-7616/10-Hj
Vaše zn.:
Žádost ze dne 9.11.2010
E-mail :
hajkova@jaromer-josefov.cz
Telefon:
491 847 144
Datum:
7.1.2011
Oprávněná úřední osoba : Jana Hájková

VE ŘEJ NÁ VYH LÁŠ KA
S TAVE B N Í PO VO LE N Í
Dne 9.11.2010 podala spol. Královéhradecká labská o.p.s., se sídlem Československé
armády 408, 502 00 Hradec Králové, která ke svému zastupování zmocnila pana Ing. Jiřího Nývlta,
bytem Pod Zámečkem 380, 500 06 Hradec Králové, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
- "Cyklostezka Hradec Králové - Jaroměř - Kuks", úsek 1 (HK/Věkoše - Předměřice), úsek 2
(Předměřice - Lochenice), úsek 3 (Lochenice - Smiřice), úsek 4 (Smiřice - Černožice), úsek 5
(Černožice - Jaroměř).
Stavba bude umístěna na pozemkových parcelách:
p.p.č. 492 - katastrální území Věkoše
p.p.č. 401/3; 2438; 977; 2355; 2353; 2327; 2320 - katastrální území Předměřice nad Labem
p.p.č. 2449; 2450; 2427; 2426; 2316; 2317 - katastrální území Lochenice
p.p.č. 379; 331/3; 331/4; 297/1 - katastrální území Skalice u Smiřic
p.p.č. 1032/1; 1280; 1075/1; 1068/1; 1066; 1055/1; 1050; 507/3; 508/5; 486; 484; 483; 701; 531;
539; 541; 543; 546; 549; 550; 553; 702; 447; 452; 453; 456; 501/33; 501/28; 501/34;
501/35; 790/1; 501/27; 374/1; 590; 790/1; 792; 793; 736/10; 1105/11; 1084; 1104; 1103;
736 - katastrální území Smiřice
p.p.č. 746/1; 447/2; 754 - katastrální území Černožice nad Labem
p.p.č. 792; 789; 788 - katastrální území Semonice
p.p.č. 3804/1; 3805; 1128; 1132/2; 1130; 3770/2; 3803; 1107; 1106; 1105; 3771/2 - katastrální
území Jezbiny
p.p.č. 2246; 2245; 2239 - katastrální území Rasošky
p.p.č. 2220; 4454; 2201; 2196; 2171/1; 2171/14; 2171/13; 2171/4; 2171/5 - katastrální území
Jaroměř
Předmětem stavby je komunikace pro cyklisty, celá stavba je rozdělena na 10 úseků, toto stavební
povolení řeší stavbu úseků č. 1-5.
úsek č. 1
Hradec Králové/Věkoše - Předměřice n/L
(délka úseku 3 049 m)
stavba vedena podél vodního toku řeky Labe na jeho levém břehu v nezastavěné části
k.ú. Věkoše a Předměřice n/L
úsek č. 2

Předměřice n/L - Lochenice
(délka úseku 1 823 m)
stavba vedena podél vodního toku řeky Labe na jeho pravém břehu, v úseku km
0,000 - km0,300 v zastavěné části k.ú. Předměřice n/L, dále v nezastavěné části k.ú.
Předměřice n/L a Lochenice
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úsek č. 3

Lochenice - Smiřice
(délka úseku 3 565 m + 750 m)
stavba je vedena podél vodního toku řeky Labe na jeho pravém břehu, v úseku č. 3.1
(Lochenice - ČOV Smiřice) v nezastavěné části k.ú. Lochenice, Skalice u Smiřic,
Smiřice. V úseku č. 3.2 (ul. Labská - starý most přes Labe) v zastavěné části k.ú.
Smiřice.

úsek č. 4

Smiřice - Černožice nad Labem
(délka úseku 1 654 m)
stavba je vedena podél vodního toku řeky Labe na jeho pravém břehu v nezastavěné
části k.ú. Smiřice a Černožice nad Labem

úsek č. 5

Černožice nad Labem – Jaroměř
(délka úseku 3 434 m)
stavba je vedena podél vodního toku řeky Labe na jeho pravém břehu v nezastavěné
části k.ú. Černožice, Semonice, Rasošky, Jezbiny, Jaroměř

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad
podle § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost o stavbu ve stavebním
řízení podle § 111 odst. 1) stavebního zákona a po přezkoumání žádosti rozhodl takto :
Stavba “Cyklostezka Hradec Králové - Jaroměř - Kuks“, úsek č. 1 – 5
na výše uvedených pozemcích v k.ú. Věkoše, Předměřice nad Labem, Lochenice, Skalice u Smiřic,
Smiřice, Černožice nad Labem, Semonice, Jezbiny, Rasošky a Jaroměř se podle § 115 stavebního
zákona

povoluje
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :
1.
Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení tohoto rozhodnutí.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálním stavebním
úřadem.
2.
Podle § 115 odst. 4) stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud stavební úřad
v odůvodněných případech nestanovil pro zahájení stavby delší lhůtu.
3.
Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracech a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na
provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
5.
Stavba bude provedena dodavatelsky.
Zhotovitel stavby:
zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení
6.
Zpracovatel projektové dokumentace :
HIGHWAY DESIGN, s.r.o.,
IČ: 27513351
Jižní 870/2,
500 03 Hradec Králové
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Zodpovědný projektant akce :
Ing. Jiří Nývlt, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0601964)
7.

8.

9.

10.

Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich
ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené
jednotlivými správci těchto zařízení a při souběhu, ev. křížení inž. sítí, musí být dodrženy
minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
Pro stavbu smí být použity pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
Investor dodrží podmínky dané ve stanovisku VAKHK/VHR/BA/10/0003 spol. Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a.s., a to:
1. Na několika místech v těsdné blízkosti stavby se nachází vodovodní přípojky. Jedná se o
úsek č. 2 (0,000-0,080km úseku) a o úsek č.4 (0,000-0,010km úseku). Před zahájením
výstavby si investor zajistí vytýčení přípojek u provozovatele vodovodu Královéhradecká
provozní, a.s.. Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození
uvedených sítí.
2. Projekt cyklostezky počítá i s využitím stávající příjezdové komunikace k ČOV Smiřice.
Tato komunikace je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a
slouží jako účelová komunikace pro obsluhu ČOV Smiřice. Není možné jakýmkoliv
způsobem na cestě k ČOV Smiřice omezovat dopravu nákladních automobilů nebo jiné
mechanizace.
1. V úseku č. 1 dojde ke styku s plynárenským zařízením, proto je nutno dodržet tyto
podmínky:
a) před započetím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí
vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami
b) stavební objekty musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo
na půdorysný obrys potrubí
c) pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky
budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto
plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou
provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložka
plynárenského zařízení na náklady investora
d) při vysazování stromů a okrasných dřevin požadují dodržet od stávajícího
plynárenského zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu
e) po odstranění konstrukce stezky požadují chránit plyn. přípojky a plynovody umístěné v
cyklostezce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř.
ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm
f) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve
znění pozd. předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
g) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.
zařízení a rozsahem ochr. pásma
h) při provádění stavební činnosti v ochr. pásmu plyn. zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plyn. zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze
ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
i) odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození
j) v případě použité bezvýkopových technologií bude před zahájením stav. činnosti
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11.
12.

13.

provedeno obnažení plyn. zařízení v místě křížení
k) neprodleně bude oznámeno každé i sebemenší poškození plyn. zařízení na tel. 1239
l) před provedením zásypu výkopu v ochr. pásmu plyn. zařízení bude provedena kontrola.
Kontrolu provede příslušná provozní oblast, žádost o kontrolu bude podána min. 5 dnů
před požadovanou kontrolou. O provedené kontrole bude sepsán protokol, bez provedené
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
m) plyn. zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG70201, TPG 70204
n) neprodleně po skončení stav. činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plyn. zařízení
o) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plyn. zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na
odběrném plyn. zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stav.
činnosti
p) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zařízení
q) bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení
r) při použití nákl. vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plyn. zařízení uložením panelů v místě přejezdu plyn. zařízení
2. V úseku č. 2 nedojde ke styku s plyn. zařízením
3. V úseku č. 3 dojde k dotyku s plyn. zařízením, proto musí být dodrženy podmínky v bodě
10.1. a) – r).
4. V úseku č.4 dojde k dotyku s plyn. zařízením, proto musí být dodrženy podmínky v bodě
10.1. a) – r).
5. V úseku č. 5 nedojde ke styku s plyn. zařízením
Během stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací spol. Telefónica 02, proto
musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádřeních vydaných pro účely stavebního
povolení pod čísly jednacími 90024/10, 90028/10, 90039/10, 90090/10 a 90095/10.
V úseku č. 3 a 5 se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v
majetku spol. ČEZ Distribuce a.s., proto musí být dodrženy podmínky stanovené ve
vyjádřeních vydaných pro účely stavebního povolení pod značkami 001028522362,
001028522257, 001028543266.
Stavebník musí dodržet podmínky státního podniku Povodí Labe, a to :
1. Protipovodňové hráze nebudou stavbou ani jejím užíváním poškozeny.
2. Navržené mostní objekty budou provedeny v souladu s normou ČSN 736201
"Projektování mostních objektů"
3. Všechny navrhované úseky požadují zbudovat jako pojezdné mechanizací s nosností do
6,0 tun.
4. Dopravní značení je třeba umístit na patu hráze.
5. Korunu hráze v úseku č. 2, na které je umístěna cyklostezka, požadují vyrovnat.
6. Vlastní údržbu cyklostezky si bude zajišťovat provozovatel.
7. Povodí Labe, st.p., neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých
vod.
8. Konstrukce cyklostezky v úsecích č. 2 a 5 bude provedena s asfaltovým povrchem a
nosností 25 tun.
9. Cyklostezka v úseku č.1 - části č.1 bude řešena jako obousměrná. Na levém břehu toku
Labe je již vybudována protipovodňová hrázka, po jejíž koruně vede nová cyklostezka. V
souběhu s ní bude ve vzdálenosti cca 3,0 m od paty hráze vybudována nová cyklostezka v
šířce 1,5 m. V části č. 2 a 3 bude cyklostezka vedena po levobřežní bermě toku Labe a z
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14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

tohoto důvodu bude třeba řešit její kryt místo původně navrhovaného asfaltového krytu v
krytu cementobetonovém, aby byla prodloužena její životnost z důvodu častého
zaplavování.
10. Výškové řešení cyklostezky musí zachovat stávající niveletu terénu.
11. Stávající polorozpadlou lávku přes Mlýnský náhon požadujeme v rámci výstavby
nového objektu SO201 - Lávka přes Mlýnský náhon, odstranit.
12. Před vlastní realizací lávky přes Mlýnský náhon musí být zpracován povodňový plán po
dobu výstavby, který bude poředložen Povodí Labe st.p. k odsouhlasení.
Z hlediska odpadového hospodářství stavebník zajistí využití nebo odstranění odpadů, které
při terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12
odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu.
Stanovení dopravních tras bude projednáno pro veškerou staveništní dopravu, zařízení
staveniště nebude umístěno na místní komunikaci.
Vozidla stavby budou na veřejné komunikace vyjíždět zcela očištěna.
V předstihu 30 dnů před zahájením prací na komunikaci má stavebník povinnost požádat
příslušný silniční správní úřad o zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních
prací.
Bude-li akcí dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních
komunikacích, předloží stavebník v dostatečném časovém předstihu návrh přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích příslušnému orgánu Policie ČR k vyjádření a požádá
příslušný dopravní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích.
Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů, bude zachována stávající niveleta
terénu.
Obec Předměřice nad Labem požadují v úseku stavby č. 2, část 1, staničení 0,000-0,300 km,
provést konstrukci stezky pro zatížení 3,5 t, vzhledem k obslužnosti místní loděnice.
Stavba nebude zahájena, pokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
Po ukončení stavby stavebník požádá o kolaudační souhlas.

Námitkám a připomínkám k řízení bylo vyhověno podmínkami stavebního povolení, případně již v
projektové dokumentaci stavby.
Odůvodnění:
Oznámením ze dne 9.11.2010 odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v
Jaroměři oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům.
Zároveň nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání, které se uskutečnilo dne 30.12.2010.
Nejpozději při tomto jednání mohli účastníci uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavky dotčených orgánů, pokud byly jimi přímo
dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu
účastníků řízení ve smyslu § 109 odst. 1 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva
k sousedním pozemkům a stavbám na nich, která by mohla být povolením přímo dotčena, mají
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všichni majitelé sousedních pozemků a nemovitostí. Pro velký počet účastníků řízení bylo stavební
řízení oznámeno veřejnou vyhláškou.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy :
souhlas Městského úřadu v Jaroměři, odboru výstavby, ze dne 25.11.2010 s vydáním
stavebního povolení
stanovisko spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 23. a 26. 7. 2010
stanovisko spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 18.8.2010
stanovisko spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 16.8.2010, 29.7.2010 a 11.8.2010
stanovisko spol. VAK a.s., Hradec Králové ze dne 22.9.2010
stanovisko spol. UPC Česká republika, a.s., pracoviště Hradec Králové ze dne 8.2.2010
vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové ze dne 25.6.2009, 8.9.2010,
8.11.2010, 17.8.2010 a 2.9.2010
souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru KHK ze dne 2.8.2010
souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného dne
24.11.2009 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, OŽPZ
vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 3.9.2010 a
18.10.2010
vyjádření VUSS Pardubice, Česká republika - Ministerstvo obrany ze dne 7.9.2010
vyjádření odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové ze dne 10.9.2010
závazné stanovisko Městského úřadu Jaroměř, odboru životního prostředí ze dne
23.9.2008 a 14.10.2010
souhlas se stavbou Policie ČR, Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
ze dne 2.11.2010
vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, prac. Hradec Králové ze dne 22.10.2010
souhlas Obce Předměřice nad Labem se stavbou ze dne 18.10.2010
souhlas Obce Lochenice se stavbou ze dne 8.10.2010
souhlas Obce Skalice se stavbou ze dne 5.10.2010
souhlas Města Smiřice se stavbou ze dne 27.9.2010
souhlas Obce Černožice se stavbou ze dne 22.10.2010
souhlas Obce Rasošky se stavbou ze dne 11.11.2010
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Jaroměř.
Otisk úředního razítka
Z p. Jana Hájková, v.r.
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
Účastníci (dodejky, datové schránky):
- Královéhradecká labská o.p.s., Československé armády 408, Hradec Králové, zastoupená na
základě plné moci Ing. Jiřím Nývltem, bytem Pod Zámečkem 380, 500 06 Hradec Králové
- Město Jaroměř (odbor investic a reg. rozvoje)
- Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města magistrátu města
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- Město Smiřice, Palackého 106
- Obec Předměřice nad Labem
- Obec Lochenice
- Obec Skalice u Smiřic
- Obec Černožice nad Labem
- Obec Rasošky
Dotčené orgány (dodejky, datové schránky):
- Městský úřad Jaroměř - odbor životního prostředí
- odbor výstavby
- Město Jaroměř - odbor majetku města
- Povodí Labe, s.p.Víta Nejedlého 951, Hradec Králové
- Česká republika - Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice
- Hasičský záchranný sbor KHK, krajské ředitelství, nábřeží U Přívozu 122/4, HK
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
odbor dopravy
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové
- Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Hradec Králové
Majitelé a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury (dodejky, datové schránky ):
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, HK
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 600 00 Brno
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Akademika Bedrny 10, Hradec Králové
- UPC Česká republika, a.s., pracoviště Hradec Králové
Ostatní účastníci dle § 109 odst. 1 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
VH Agroprodukt, spol. s r.o., Na Rybníce 116/5, Hradec Králové, Rusek, 500 03
Mgr. Jan Věcek, Na Rybníce 116/5, Hradec Králové, Rusek, 500 03
Josef Mikolášek, Skalice 84, 503 03 Skalice
ČR Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, Jeneč
Ing. Monika Nebeská, Denisovo náměstí 56/6, Hradec Králové, 500 04
Petr Holeček, Benátky 33, 503 03 Benátky
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/1, Praha, 130 00
Josef a Milena Dunkovi, Sendražice 33, 503 03
Ing. Jaroslav Hajný, Okružní 1050/26, Hradec Králové, 500 03
Ing. Miroslav Voňka, Slezská 464, Hradec Králové, 500 03
Jiřina Skořepová, Palackého 86, Smiřice, 503 03
Martin Mottl, Hornická 831, 267 51 Zdice
Ing. Radek Němeček, Ph.D., Chvalina 2, Hořice, 508 01
Agropodnik a.s. Hradec Králové, Na Obci 376, Předměřice n/L, 503 02
Jan Joneš, Dobrovského 527/26, Praha 7, Holešovice
Ing. Marie Sedláčková, Španielova 1321/45, Praha 163 00
Kateřina Tesaříková, Na Kolejním statku 401/1, Praha 140 00
Marcela Beková, Hrubínova 701, Jaroměř, 551 01
Helena Čechová, Husova 583, Smiřice 503 03
Eva Kostelníková, Gen. Govorova 571, Smiřice 503 03
Luděk Munzar, Vojtova 1702/17, Praha 4, Modřany, 143 00
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Danisco Czech Republic, a.s., Palackého 6, Smiřice, 503 03
Stanislav Sehnoutka, Hradecká 10, Jaroměř, 551 01
Luděk Hak, Rtyně 29, 551 01
Hana Pošvová, Rtyně 29, 551 01
Adrián Mervart, Horní Dolce 7, Zaloňov, 551 01
Jaromír Pošva, Horní Dolce 11, Zaloňov, 551 01
Alexandr Fidler, Hradecká 258, Jaroměř, 551 01
Jaroslav a Eva Horaisovi, Horní Dolce 5, Zaloňov, 551 01
Jan Hetfleisch, Štefánikova 307/5, Hradec Králové, 500 11
Václav Hetfleisch, Tachovská 560, Kutná Hora, 284 01
Zdeňka Beranová, Dukelská 186, Česká Třebová, 560 02
Luisa Kalhousová, J. Šímy 769, Jaroměř, 551 01
Jiří Vágner, Okružní 333, Nové Město n/M, 549 01
Julie Wenclová, Dr. Paula 698, Jaroměř, 551 01
a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům anebo sousedním
pozemkům a stavbám na nich může stavebním povolením přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou)

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů:
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne :

Sejmuto dne :

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Vyvěšení zajistí :

Statutární město Hradec Králové
Město Jaroměř
Obec Předměřice nad Labem
Obec Lochenice
Město Smiřice
Obec Skalice u Smiřic
Obec Černožice
Obec Rasošky

Příloha : přehledná situace v měřítku 1 : 75 000
Dle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, položka 17 písm. i/, byl uhrazen správní poplatek 3000,-- Kč

