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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

Výroková část: 

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13  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"), v územním řízení posoudil podle § 84 
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.2.2019 podala 

Obec Lochenice, IČO 00269069, Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad Labem 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 
 
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 
 

Chodníky v obci Lochenice 

Stavba „silnice III 29913 Lochenice – průtah, chodníky“ 

na pozemcích 

st. p. 37, 78/3, 86, parc. č. 84/1, 1207/1, 1207/12, 1207/13, 1207/15, 1207/16, 1207/21, 
1207/22, 1207/29, 1207/30, 1207/31, 1207/32, 1207/35, 1210/1, 1212, 1244/1, 1244/7, 
1244/10, 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 v katastrálním území Lochenice, 

parc. č. 192/1, 192/2, 874/1, 874/6, 875/1 v katastrálním území Předměřice nad Labem.  
 
 
Druh a účel stavby: 
Veřejná dopravní infrastruktura  -  chodníky pro bezpečný pohyb pěších podél silnice III/29913. 
 
 
Umístění stavby: 
Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78/3 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 84/1 (zahrada), 
parc. č. 1207/1 (ostatní plocha), parc. č. 1207/12 (ostatní plocha), parc. č. 1207/13 (ostatní 
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plocha), parc. č. 1207/15 (ostatní plocha), parc. č. 1207/16 (ostatní plocha), parc. č. 1207/21 
(ostatní plocha), parc. č. 1207/22 (ostatní plocha), parc. č. 1207/29 (ostatní plocha), parc. č. 
1207/30 (ostatní plocha), parc. č. 1207/31 (ostatní plocha), parc. č. 1207/32 (ostatní plocha), 
parc. č. 1207/35 (ostatní plocha), parc. č. 1210/1 (ostatní plocha), parc. č. 1212 (ostatní plocha), 
parc. č. 1244/1 (ostatní plocha), parc. č. 1244/7 (ostatní plocha), parc. č. 1244/10 (ostatní 
plocha), parc. č. 1244/14 (ostatní plocha), parc. č. 1244/15 (ostatní plocha), parc. č. 1244/16 
(ostatní plocha), parc. č. 1244/19 (ostatní plocha), parc. č. 1244/21 (ostatní plocha), parc. č. 
1244/22 (ostatní plocha), parc. č. 1244/23 (ostatní plocha), parc. č. 1244/24 (ostatní plocha), 
parc. č. 1244/25 (ostatní plocha), parc. č. 1244/26 (ostatní plocha), parc. č. 1244/27 (ostatní 
plocha), parc. č. 1244/28 (ostatní plocha), parc. č. 1244/29 (ostatní plocha), parc. č. 1244/30 
(ostatní plocha), parc. č. 1244/31 (ostatní plocha) va katastrálním území Lochenice a na 
pozemcích  parc. č. 192/1 (trvalý travní porost), parc. č. 192/2 (trvalý travní porost), parc. č. 
874/1 (ostatní plocha), parc. č. 874/6 (ostatní plocha), parc. č. 875/1 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Předměřice nad Labem. 
Pozemky pro stavbu chodníků se nacházejí v zastavěných územích obcí Lochenice a 
Předměřice nad Labem, podél stávající silnice III. třídy.  
Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují výše uvedené dotčené pozemky a 
jejich části, vymezené trasou chodníku, vyznačené v koordinačních situacích stavby.   
 
 
Popis stavby s uvedením jejích kapacit: 
Navrhovaná stavba chodníku bude zajišťovat bezpečnější pohyb pěších v obci Lochenice a 
Předměřice nad Labem, podél frekventované silnice III. Třídy č. 29913.   
Záměr je rozdělen na dva stavební objekty:  
SO 101 Chodník Lochenice 1348,00m 
SO 102 Chodník Předměřice nad Labem 517,50m 

SO 101 Chodník Lochenice 

Staničení chodníku je měřeno v ose vozovky, převzaté z projektové dokumentace rekonstrukce 
vozovky. Začátek úseku je v km 0,137 00 a konec úseku je na hranici katastrálních území 
Lochenice a Předměřice nad Labem v km 1,485 00. 
Chodník je navržen v proměnlivé šířce dle stávající zástavby v šířce min. 1,50 — 2,0m a v 
ojedinělém případě až 5,0m. Příčný sklon chodníku bude max. 2,0 %, podélné sklony budou 
dle vozovky max 6,0 %. V místě vjezdu bude chodník v šířce min. 0,90m veden v maximálním 
příčném sklonu 2,0 %, náběhové rampy vjezdu budou v proměnlivých velikostech dle místního 
stavu max 12,5 %. Obruba bude na koncích úseku napojena dle stávajícího stavu. Chodník u 
vozovky bude opřen do silniční bet. obruby 15/25 uložené do betonového lože z C20/25 N XF3 
tl.100 mm s boční opěrou převýšenou o 12 cm nad vozovku, V místě vjezdu a v místech 
umožňující přecházení bude použita betonová obruba 15/15 uložená do betonového lože z 
C20/25 N XF3 tl.100mm s boční opěrou převýšená o 2 cm nad vozovku. Chodník u zástavby 
bude opřen do stávajících podezdívek, domů nebo do betonových obrub 8/25 uložených do 
betonového lože tl. 0,10m z C20/25nXF3 s boční opěrou a budou osazeny 6 cm nad úroveň 
chodníku (obruba bude zároveň tvořit přirozenou vodící linii), v místech vjezdu bude v úrovni 
chodníku. Chodník u stávající zástavby bude oddělen nopovou fólií. Chodníkové plochy budou 
zhotoveny s povrchem z betonové dlažby (parketa) 10/20 tl. 60 mm, vjezdy budou zhotoveny z 
bet. dlažby 10/20 tl. 80 mm. Varovné a signální pásy budou z bet. dlažby 10/20 pro nevidomé v 
tl. 60 mm v místě chodníku a v tl. 80 mm v místě vjezdu barvy červené. Na druhé straně 
vozovky, kde není chodník budou stávající vjezdy upraveny jako vjezdy na straně budovaného 
chodníku. 

Nástupní hrana u stávajících autobusových zastávek bude provedena z betonové obruby 40/40 
pro bezbariérové nástupní hrany uložené do betonového lože tl. 100 mm z C20/25nXF3 s boční 
opěrou převýšenou o 16 cm nad vozovku. Délka nástupní hrany bude 13,00m. Pro vyznačení 
bezpečnostního odstupu na nástupní hraně bude podél obruby nástupní hrany označeno jako 
kontrastním pás použita bet. dlažba 10/20 tl. 60 mm barvy červené. Na místě pro nastoupení 
bude signální pás zhotoven z bet. dlažby 10/20 s reliéfním povrchem v tl. 60 mm barvy 
červené. 
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SO 102 Chodník Předměřice nad Labem 

Staničení chodníku je měřeno v ose vozovky, převzaté z projektové dokumentace rekonstrukce 
vozovky. 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. 

Chodník je navržen v proměnlivé šířce dle stávající zástavby v šířce min. 1,50 — 2,0m. Příčný 
sklon chodníku bude max 2,0 %, podélné sklony budou dle vozovky max 6,0 %. V místě vjezdu 
bude chodník v šířce min. 0,90m veden v maximálním příčném sklonu 2,0 %, náběhové rampy 
vjezdu budou v proměnlivých velikostech dle místního stavu max 12,5 %. Obruba bude na 
koncích úseku napojena dle stávajícího stavu. Chodník u vozovky bude opřen do silniční bet. 
obruby 15/25 uložené do betonového lože z C20/25 N XF3 tl.100 mm s boční opěrou 
převýšenou o 12 cm nad vozovku. V místě vjezdu a v místech umožňující přecházení bude 
použita betonová obruba 15/15 uložená do betonového lože z C20/25 N XF3 tl.100 mm s boční 
opěrou převýšenou o 2 cm nad vozovku. Chodník u zástavby bude opřen do stávajících 
podezdívek, domů nebo do betonových obrub 8/25 uložených do betonového lože tl. 0,10m z 
C20/25nXF3 s boční opěrou a budou osazeny o 6 cm nad úroveň chodníku (obruba bude 
zároveň tvořit přirozenou vodící linii), v místech vjezdu bude v úrovni chodníku. Chodník u 
stávající zástavby bude oddělen nopovou fólií. Chodníkové plochy budou zhotoveny s 
povrchem z betonové dlažby (parketa) 10/20 tl. 60 mm, vjezdy budou zhotoveny z bet. dlažby 
10/20 tl. 80 mm. Varovné a signální pásy budou z bet. dlažby 10/20 pro nevidomé v tl. 60 mm v 
místě chodníku a v tl. 80mm v místě vjezdu barvy červené. Na druhé straně vozovky, kde není 
chodník budou stávající vjezdy upraveny jako vjezdy na straně budovaného chodníku. 
Nástupní hrana u stávající autobusové zastávky bude provedena z betonové obruby 40/40 pro 
bezbariérové nástupní hrany uložené do betonového lože tl. 100 mm z C20/25nXF3 s boční 
opěrou převýšenou o 16 cm nad vozovku. Délka nástupní hrany bude 13,00m. Pro vyznačení 
bezpečnostního odstupu na nástupní hraně bude podél obruby nástupní hrany označeno jako 
kontrastním pás použita bet. dlažba 10/20 tl. 60 mrn barvy červené. Na místě pro nastoupení 
bude signální pás zhotoven z bet. dlažby 10/20 s reliéfním povrchem v tl. 60 mm barvy 
červené. 
 

Bezbariérové užívání stavby: 

Součástí návrhu je bezbariérová úprava chodníku pro pěší. V navrhovaném úseku jsou 
navrženy přirozené vodící linie a v místech se sníženou obrubou pod 0,08m je v místě 
chodníku navržen varovný pás z betonové dlažby s reliéfním povrchem pro nevidomé a 
slabozraké, barvy červené. 
 

Odvodnění: 

Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem chodníku na vozovku a následně do 
uličních vpustí (které jsou součástí dokumentace úpravy přilehlé silnice III. třídy) nebo do 
přilehlé zeleně.  
 
 
Vymezení území dotčeného vlivem stavby: 
Území dotčené vlivy stavby je zejména území, na které zasahují ochranná pásma a 
bezpečnostní pásma záměru a zároveň tento vliv může nastat v míře, která vyžaduje opatření 
formou stanovení podmínek v územním rozhodnutí, aniž jsou naplněny podmínky pro vytvoření 
ochranného či bezpečnostního pásma.  
Do území není umísťována stavba, pro kterou by bylo nutné vyhlásit ochranné pásmo, ani se 
nejedná o stavbu, pro kterou by ochranné pásmo vznikalo přímo ze zákona.  
Za území dotčené vlivy stavby je v tomto případě vymezeno zejména území dotčené umístěním 
stavby a dále okolní nemovitosti, které můžou být vlivem stavby dotčeny v přípustné míře, a 
které jsou uvedeny v seznamu sousedních nemovitostí.  
 
Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného 
využití území. 
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II. Stanovení podmínek pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace  
 
1. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude zpracována v rozsahu daném 
vyhláškou č. 146/2008 Sb., v platném znění o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná a 
schválená dokumentace k územnímu rozhodnutí, kterou zpracovala společnost DI PROJEKT 
s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice a kterou autorizoval Jan Zvára, DiS, 
Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT 0701440). 

2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která je nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí, zejména budou dodrženy vzdálenosti od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 
 
3. V projektové dokumentaci a při provádění stavby je třeba:  

• Respektovat obecné požadavky na výstavbu – technické požadavky na stavby stanovené 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., obecné požadavky na 
využívání území, stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
obecné požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené vyhláškou č. 
398/2009 Sb.   

• Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům. 

• Řešit úpravu stavbou narušených pozemků. Narušení pozemky budou uvedeny do 
původního stavu.  

• V situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené inženýrské sítě včetně 
přípojek, jejich vzájemné odstupy a způsob křížení. Jejich prostorové uspořádání řešit 
v souladu s ČSN 73 6005 a odsouhlasit s jejich správci. Budou dodržena ochranná pásma 
všech sítí. 

• Před započetím zemních prací nutno ověřit skutečný stav stávajících podzemních sítí. 
Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby 
polohově a výškově označeny (vytyčeny), v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup a 
budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem. V místě jejich křížení nebo v souběhu 
budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

• Provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

• Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanizmů, doprava, vyloučení 
stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou 
minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě 
(hlučnost, prašnost apod.). 

• Stavba bude koordinována s se související stavbou rekonstrukce silnice III/29913 a dešťové 
kanalizace. 

• Respektovat podmínky ochrany sítí dopravního a technického vybavení uvedené ve 
vyjádřeních: 

− ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín souhlas s umístěním stavby a 
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 10897558391 ze 
dne 26.3.2018  

− Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha vyjádření č. j. 
Vyjádření č. j. POS 267/18 ze dne 18.4.2018  

− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec 
Králové vyjádření zn. VAKHK/VHR/KS/18/0122 ze dne 28.5.2018 

− GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno stanovisko zn. 5001689924 ze 
dne 5.4.2018 
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− Hela PC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Předměřice nad Labem stanovisko ze dne 

6.3.2019 

• Respektovat další požadavky a připomínky dotčených orgánů, které vyplynuly z průběhu 
projednání a které jsou obsahem těchto vyjádření: 
 
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko 
SZ MMHK/064795/2018/ŽP2/Wei ze dne 8.6.2018 

− Bude dodržena platná ČSN 839061 – Ochrana dřevin a porostů před poškozováním při 
provádění stavebních prací. V době provádění prací musí být před poškozením 
ochráněny všechny stávající dřeviny, které rostou v blízkosti trasy. Práce v blízkosti 
dřevin budou prováděny ručně, nebude zasahováno 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, zvýšen terén, atd. 
Kmen všech stromů bude obedněn, aby nedošlo k jeho poranění.  

− V případě nutnosti kácení dřevin bude předem vydáno rozhodnutí příslušného orgánu 
ochrany přírody, jímž je příslušný obecní úřad.  

− Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti 
(demolici, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné 
osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

− Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo 
únikem.  

 
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas k 
trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu SZ MMHK/050868/2019/ŽP2/Mce 
ze dne 21.5.2019 
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na 
pozemcích v katastrálním území Lochenice a Předměřice nad Labem o celkové výměře 
101,7 m2 byl vydán pro záměr "Výstavba chodníků u silnice III. třídy“ na pozemcích:  
 
číslo parcely  druh pozemku  BPEJ   třída ochrany  odnímaná výměra  
dle KN            (m2)  

84/1      Lochenice   zahrada   31000/I  62,200  
192/1    Předměřice nad Labem  trvalý travní porost 31000/I   28,600  
192/2    Předměřice nad Labem  trvalý travní porost 31000/I   10,900  
 

Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za 
předpokladu, že při realizaci výše uvedené stavby žadatel nebo právní nástupce zajistí 
splnění následujících podmínek: 

1) V terénu bude provedeno zaměření ploch určených k trvalému odnětí ze 
zemědělského půdního fondu a současně bude zajištěno, aby nedošlo k posunu 
vytyčených hranic. 

2) Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky minimálně 30 cm, skrytá zemina bude uložena 
na p. p. č. 2420/2 v katastrálním území Předměřice nad Labem a bude následně 
použita pro sadové úpravy po dostavbě. 

3) Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 
který vydal souhlas s odnětím 
a. doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, 

nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a 
b. písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím 

zahájením. 
4) Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází 

z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve 
věci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu. 
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5) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru, vydáním 
rozhodnutí s vyznačením data splatnosti. 

6) Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
příslušného k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii 
oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny. 

7) Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě 
odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který 
vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému 
k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. 

8) Po dokončení stavby bude magistrátu města předloženo skutečné zaměření stavby pro 
porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

 

Policie České Republiky – Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní 
odbor Hradec Králové, dopravní inspektorát – dopravné inženýrské pracoviště, podmínky 
stanoviska KRPH-28007-3/ČJ-2018-050206 ze dne 11.4.2018 

− Jsou-li navržena některá nová dopravní připojení na silnici či místní komunikaci, je nutno 
v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, požádat příslušný silniční správní úřad o jejich povolení, kdy je též 
vyžadován předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.  

− Zřízení sjezdu a nájezdu (dopravního připojení sousední nemovitosti) bude plně 
v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
a budou splněny požadavky příslušného silničního správního úřadu a správce dotčené 
komunikace.  

− V dalším stupni PD bude povrch sjezdů navržen z dlažby ve stejném odstínu jako povrch 
chodníků.  

 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:  

− Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02  Lochenice 

− Václav Hynek, nar. 6.2.1960, Lochenice 36, 503 02  Lochenice 

− Jiří Řízek, nar. 12.3.1969, Zádolí 23, 518 01  Trnov 

− Milan Řízek, nar. 2.3.1965, Trnov 97, 517 33  Trnov 

− ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 

− Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04  Hradec Králové 

− Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové 

− Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  
Praha 

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

− MVDr. Kateřina Pavlišová, Ph.D., nar. 26.5.1977, Na Obci 382, 503 02  Předměřice nad 
Labem 

− Iveta Zajíčková, nar. 20.7.1987, Chmeliště 32, 518 01  Dobré 

− Josef Červinka, nar. 31.12.1934, Obránců míru 45, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Marie Červinková, nar. 1.1.1951, Obránců míru 45, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Ing. Josef Langr, Dr., nar. 16.4.1949, Obránců míru 348, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Miroslava Langrová, nar. 27.2.1951, Obránců míru 348, 503 02  Předměřice nad Labem 

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

− HelaPC s.r.o., Lochenice 20, 503 02  Lochenice 

− CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 

− GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

− Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03  Hradec Králové 
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Odůvodnění: 
 
Dne 7.2.2019 podala Obec Lochenice, IČO 00269069, Lochenice 83, 503 02 Předměřice nad 
Labem žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti k posouzení 
záměru, vyzval dne 27.2.2019 Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební žadatele k 
doplnění podkladů a územní řízení téhož dne přerušil.  

Po doplnění požadovaných podkladů dne 16.12020 Magistrát města Hradec Králové, odbor 
stavební oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona zahájení územního řízení. 

Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu bylo 
oznámení o zahájení územního řízení účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 písm. a) a b) 
stavebního zákona doručovalo veřejnou vyhláškou.  

Protože žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a stavebnímu úřadu 
jsou známy poměry v území, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona 
od ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení k uplatnění 
námitek účastníků územního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.  

Současně stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení upozornil, že závazná 
stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků územního řízení musí být 
uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které 
zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které 
překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

 

Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků územního řízení a závazných stanovisek 
dotčených orgánů stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků územního řízení proti 
projednávanému záměru ani závazná stanoviska dotčených orgánů, která by znemožňovala 
žádosti vyhovět.  

Žádost byla doložena těmito stanovisky, rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: 

Magistrát města Hradce Králové – odbor dopravy, Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové 

− Stanovisko zn. SZ 067543/2018/OD1/Rou ze dne 16.4.2018 součástí koordinovaného 
stanoviska MM HK OŽP SZ MMHK/064795/2018/ŽP2/Wei ze dne 8.6.2018  
 

Magistrát města Hradce Králové – odbor památkové péče, Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové 

− Stanovisko součástí koordinovaného stanoviska SZ MMHK/064795/2018/ŽP2/Wei ze dne 
8.6.2018 
 

Magistrát města Hradce Králové – odbor hlavního architekta, Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové 

− Závazné stanovisko zn. SZ MMHK/067541/2018  MMHK/095604/2018/HA/Da ze dne 
28.5.2018 

 

Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové 

− Koordinované stanovisko zn. SZ MMHK/064795/2018/ŽP2/Wei ze dne 8.6.2018 

− Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu zn. 
SZ MMHK/050868/2019/ŽP2/Mce  ze dne 21.5.2019 

 

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 
Pardubice 

− Závazné stanovisko ze dne 13.6.2018 sp.zn. 2691/69633/2018-1150-OÚZ-PCE 
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Agentura logistky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 
500 01 Hradec Králové  

- Stanovisko ze dne 20.3.2018 pod č.j. MO 84528/2018-5512HK 
 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové 

− Závazné stanovisko č. j.  HSHK-1889--2/2018 ze dne 18.4.2018 
 

Policie České Republiky – Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor 
Hradec Králové, dopravní inspektorát – dopravné inženýrské pracoviště, Mrštíkova 541, 500 09 
Hradec Králové 

− Stanovisko č. j. KRPH-28007-3/ČJ-2018-050206 ze dne 11.4.2018 
 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové  

− Sdělení č.j. KHSHK 08670/2018/HOK.HK/No ze dne 26.3.2018  
 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín – Podmokly 

− Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 
zařízení zn. 10897558391 ze dne 26.3.2018  

− Sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0100855093, zn. 0100855090 a zn. 
0100855006 vše ze dne 8.1.2018 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha  

− Vyjádření č. j. POS 267/18 ze dne 18.4.2018  

− Vyjádření č.j. 504883/18 ze dne 8.1.2018 
 

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

− Stanovisko zn. 5001689924 ze dne 5.4.2018 
 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  

− Vyjádření zn. VAKHK/VHR/KS/18/0122 ze dne 28.5.2018 
 

Hela PC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Předměřice nad Labem  

− Stanovisko ze dne 6.3.2019 
 

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha  

− Sdělení zn. 02000693284 a zn. 0200693278 ze dne 8.1.2018  
 

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha  

− Sdělení zn. UPTS/OS/185378/2018 ze dne 12.1.2018  
 

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha    

− Sdělení zn. 53/18/KOC/Ro/3 ze dne 16.1.2018  
 
 
Žádost byla dále doložena souhlasy  vlastníků stavbou dotčených pozemků:  
- parc.č. 874/1, 874/6 – Obec Předměřice nad Labem   
- parc. č. 192/1 – Ing. Dr. Josef Langer a Miroslava Langrová 
- parc. č. 192/2 – Iveta Zajíčková 
- parc. č. 875/1 - Královéhradecký kraj prostřednictvím Správy silnic Královéhradeckého kraje 
v katastrálním území Předměřice nad Labem a   
- parc. č. 84/1 – Jiří Řízek a Milan Řizek 
- st.p.č. 37 – Václav Hynek 
- parc. č. 1212, 1244/7, 1244/25 - Královéhradecký kraj prostřednictvím Správy silnic 

Královéhradeckého kraje 
- parc. č. 1207/32, 1244/1, 1244/10, 1244/21, 1244/23, 1244/24 – Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových  
v katastrálním území Lochenice. 

Ostatní stavbou dotčené pozemky st. p.  78/3, 86, parc. č., 1207/1, 1207/12, 1207/13, 1207/15, 
1207/16, 1207/21, 1207/22, 1207/29, 1207/30, 1207/31, 1207/35, 1210/1, 1244/14, 1244/15, 
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1244/16, 1244/19, 1244/22, 1244/26, 1244/27, 1244/28, 1244/29, 1244/30, 1244/31 v k.ú. 
Lochenice jsou ve vlastnictví žadatele, Obce Lochenice.   
Ochranu vlastnických práv tak stavební úřad v územním řízení zajistil jak zajištěním souhlasů 
vlastníků stavbou dotčených pozemků, tak i umožněním všem účastníkům územního řízení 
v průběhu řízení se vyjadřovat k záměru a jeho podkladům.  
 
 
Stavební úřad posuzoval předloženou žádost z hlediska poměrů v území a jednoznačnosti 
vlastního umístění stavby a to zejména ve vazbě na splnění obecných požadavků na výstavbu. 

Stavební úřad v územním řízení podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele 
v souladu:  

− s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území, 

− s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu 
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

− s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě 
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. Tento soulad byl deklarován závaznými stanovisky 
úřadu územního plánování – Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, 
vydanými dne 28.5.2018 pod zn. SZ MMHK/067541/2018/ MMHK/095604/2018/HA/DA 
v souladu s § 96b stavebního zákona.  
 
 
Projednávaný záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů. 
 
Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
 
K záměru byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů. Záměr je s těmito stanovisky 
v souladu, podmínky dotčených orgánů, které jsou pro stavební úřad závazné, byly převzaty do 
výrokové části tohoto územního rozhodnutí. Souhlasná stanoviska dotčených orgánů zajišťují 
soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný 
soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 
předpisy a zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k ochraně jejich 
zařízení.  
 
Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost především z hledisek péče o životní prostředí 
a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků, přezkoumal žádost a její soulad s cíli 
a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací, s podklady územního 
rozhodnutí a předchozími rozhodnutími o území, posoudil, zda vyhovuje technickým 
požadavkům na stavby a obecným požadavkům na využívání území popřípadě předpisům, 
které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, 
dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, 
lesního půdního fondu apod. 
 
Posouzení stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních 
předpisů provedly dotčené orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádná 
z nich nejsou ve vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn nejen soulad těchto stanovisek, ale i 
žádost o vydání územního rozhodnutí tato stanoviska respektuje. 
Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal 
důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat. 
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Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního 
zákona. Předpoklad být účastníkem řízení má dvě podmínky. Základní podmínkou je existence 
vlastnického nebo jiného věcného práva a u vlastníků sousedních pozemků je i druhou 
podmínkou, že toto existující právo může být přímo dotčeno. Při posuzování vlastnického nebo 
jiného práva stavební úřad vycházel z listin doložených žadatelem a z dostupných údajů 
katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Hradec Králové. Při posuzování existence práva vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel 
předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být 
přímo dotčena:  

− vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na nichž bude stavba umístěna, 

− vlastnická práva nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich. 
Okruh účastníků řízení byl na základě výše uvedeného stanoven takto: 
 
Účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 
Žadatel: 

− Obec Lochenice, Lochenice č.p. 83, 503 02  Předměřice nad Labem 
 

Účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: 

− Obec Lochenice, Lochenice č.p. 83, 503 02  Předměřice nad Labem 
 

Účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Vlastníci stavbou dotčených pozemků a staveb na nich, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě: 

− Obec Lochenice, Lochenice č.p. 83, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Václav Hynek, Lochenice č.p. 36, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Jiří Řízek, Zádolí č.p. 23, Trnov, 518 01  Dobruška 

− Milan Řízek, Trnov č.p. 97, 517 33  Trnov u Dobrušky 

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

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

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

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

− Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-
Nové Město, 128 00  Praha 28 

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

− MVDr. Kateřina Pavlišová, Ph.D., Na Obci č.p. 382, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Iveta Zajíčková, Chmeliště č.p. 32, Dobré, 518 01  Dobruška 

− Josef Červinka, Obránců míru č.p. 45, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Marie Červinková, Obránců míru č.p. 45, 503 02  Předměřice nad Labem 

− 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 

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

− HelaPC s.r.o., Lochenice č.p. 20, 503 02  Předměřice nad Labem 

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

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

− Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého č.p. 893, 500 03  Hradec Králové 3 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:  
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Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, sousedním pozemkům a 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím dotčeno: 

− v katastrálním území Lochenice: st. p. 32/2, 256, 30/1, 28/1, 28/2, 318, 78/2, 79/2, 26/1, 
79/3, 79/4, 80, 139, 82, 24/1, 83, 84, 187, 20, 88, 89/1, 14, 89/2, 13, 91, 91, 93, 11, 94, 10/1, 
9/3, 9/4, 9/5, 7, 6/1, 101, 5/2, 103, 131, 4, 104/1, 160, 115/1, 115/3, 118, 119, 106, 107, 1, 
108, 109/1, 109/2, 110, 135/1, 6/2, parc. č. 283/1, 1957, 1958, 86/1, 2569, 79, 1318/40, 
1330, 50/2, 50/1, 43, 51, 85, 42, 40/2, 2570, 109/7, 2573, 91/2, 1400, 2568, 1342, 107/1, 
107/3, 1207/14, 106/1, 1220/1, 104/2, 105, 104/1, 131/2, 133/1, 135/1, 135/2, 1369, 148/2, 
151/2, 151/1, 154/1, 155/2, 1207/20, 1207/36, 161/1, 1250/2, 1354, 160/2, 161/2, 160/1, 
176/3, 180, 176/2, 181, 1340/2, 229, 182/4, 1340/1, 182/3, 1207/24, 231, 191/2, 1401, 
1207/18, 1244/13, 1244/12, 1244/9, 1244/11, 1244/20, 

− v katastrálním území Předměřice nad Labem: st. p. 109, 108, 484, 103, 96/3, 153, 110, parc. 
č. 180/3, 193/1, 179/2, 735, 193/4, 193/2, 174/1, 689, 174/13, 174/8, 174/9, 175/1, 163/2, 
163/1, 727, 164/4, 874/4, 874/2, 191/3, 190, 874/7, 874/3, 875/2. 

 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků 

− Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy účastníků řízení. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí 

− Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
 
 
  
Eva Hrušková                                                                                      otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
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Příloha: 

2x koordinační situační výkresy – volně upraveno 
 
 
Obdrží: 
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a podle § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona 
(dodejka, datová schránka): 

− Obec Lochenice, IDDS: 7fya35v 

− Václav Hynek, Lochenice č.p. 36, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Jiří Řízek, Zádolí č.p. 23, Trnov, 518 01  Dobruška 

− Milan Řízek, Trnov č.p. 97, 517 33  Trnov u Dobrušky 

− ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

− Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 

− Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q 

− Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 

− Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 

− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic 

− MVDr. Kateřina Pavlišová, Ph.D., Na Obci č.p. 382, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Iveta Zajíčková, Chmeliště č.p. 32, Dobré, 518 01  Dobruška 

− Josef Červinka, Obránců míru č.p. 45, 503 02  Předměřice nad Labem 

− Marie Červinková, Obránců míru č.p. 45, 503 02  Předměřice nad Labem 

− 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 

− GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

− HelaPC s.r.o., IDDS: dh492fw 

− CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

− GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

− Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn 
 

účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
(doručení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu, 
respektive § 87 odst. 1, 3 stavebního zákona); identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí:  

− v katastrálním území Lochenice: st. p. 32/2, 256, 30/1, 28/1, 28/2, 318, 78/2, 79/2, 26/1, 
79/3, 79/4, 80, 139, 82, 24/1, 83, 84, 187, 20, 88, 89/1, 14, 89/2, 13, 91, 91, 93, 11, 94, 
10/1, 9/3, 9/4, 9/5, 7, 6/1, 101, 5/2, 103, 131, 4, 104/1, 160, 115/1, 115/3, 118, 119, 106, 
107, 1, 108, 109/1, 109/2, 110, 135/1, 6/2, parc. č. 283/1, 1957, 1958, 86/1, 2569, 79, 
1318/40, 1330, 50/2, 50/1, 43, 51, 85, 42, 40/2, 2570, 109/7, 2573, 91/2, 1400, 2568, 1342, 
107/1, 107/3, 1207/14, 106/1, 1220/1, 104/2, 105, 104/1, 131/2, 133/1, 135/1, 135/2, 1369, 
148/2, 151/2, 151/1, 154/1, 155/2, 1207/20, 1207/36, 161/1, 1250/2, 1354, 160/2, 161/2, 
160/1, 176/3, 180, 176/2, 181, 1340/2, 229, 182/4, 1340/1, 182/3, 1207/24, 231, 191/2, 
1401, 1207/18, 1244/13, 1244/12, 1244/9, 1244/11, 1244/20, 

− v katastrálním území Předměřice nad Labem: st. p. 109, 108, 484, 103, 96/3, 153, 110, 
parc. č. 180/3, 193/1, 179/2, 735, 193/4, 193/2, 174/1, 689, 174/13, 174/8, 174/9, 175/1, 
163/2, 163/1, 727, 164/4, 874/4, 874/2, 191/3, 190, 874/7, 874/3, 875/2. 

 
dotčené orgány  
(dodejka, datová schránka): 

− Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 

− Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, 
IDDS: urnai6d 

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

 
k vyvěšení: 

− Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408, 
502 00  Hradec Králové 

− Obecní úřad Lochenice, IDDS: 7fya35v 

− Obecní úřad Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
 
 

 
Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení 
s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy 
veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou 
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem záměru. 
 
Dle § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jde-li o řízení, ve kterém 
se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který 
písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které 
jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 
dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně 
 
Písemnost bude též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup  
– www.hradeckralove.org  
 
 
Toto rozhodnutí 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. 

http://www.hradeckralove.org/
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