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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
HelaPC s.r.o., IČ 25999281, Lochenice 20, 503 02 Lochenice,
kterou zastupuje Ing. Roman Čadeni, nar. 12.2.1971, K nádraží 300, 664 59 Telnice
(dále jen "žadatel") podal dne 17.9.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
Liniová stavba sítě elektronických komunikací Optická trasa HelaPC Předměřice nad Labem, etapa 2
v obci Předměřice nad Labem
na pozemcích parc. č. 875/1, 625/133, 635/6, 903/14, 635/41, 105/2, 201/3, 875/63, 875/48,
24/21, 24/39, 32/7, 104/1, 104/14, 104/15, 104/39, 104/42, 104/50, 104/90, 104/91, 104/97,
150/14, 199/7, 202/3, 202/4, 202/6, 202/9, 202/15, 202/20, 625/4, 625/13, 625/135, 628/1,
635/13, 635/19, 635/32, 635/34, 635/38, 635/39, 635/44, 636/2, 652/7, 652/15, 875/4, 875/9,
875/11, 875/28, 903/1, 907/1, 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/7, 907/8, 907/9, 959/5, 959/7,
959/12, 959/14 a 1036 v katastrálním území Předměřice nad Labem. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o veřejnou pevnou síť elektronických komunikací pro poskytování služeb
širokopásmového připojení do sítě internet a dalších elektronických komunikací.
Stavba bude ve stabilizovaných plochách na území obce Předměřice nad Labem.
Kabelová rýha pro uložení chrániček s optickým kabelem je navržena do nezpevněných
ploch, ploch chodníkových s kolmými přechody komunikací.
Optické rozvody jsou tvořeny několika úseky propojující stávající podzemní optickou
infrastrukturu v Předměřicích nad Labem.
První úsek vychází od vodojemu, je veden jižním směrem nezpevněnou plochou podél
sportovní haly, přechází obslužnou komunikaci a v zeleni je veden kolem školního areálu.
Do ulice Školské je přiveden podél asfaltové příjezdové silnice, kterou protlakem přechází.
Na křižovatce se dělí do dvou větví. Západní větev prochází podél parkoviště až k novým
bytovým domům. Jižní větev přechází protlakem komunikaci v travnaté ploše vedena podél
bytového domu č.p. 318 a č.p. 319. Z trasy jsou vyvedeny odbočky pro budoucí napojení
č.p. 318, č.p. 297 a č.p. 296. U č.p. 318 bude situován optický sloupkový rozvaděč.
U jihovýchodního rohu č.p. 319 se trasa dělí. Západní větev prochází zelenou plochou
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k silnici, tu protlakem přechází a paralelně v chodníku, po obou stranách ulice pokračuje
až na ulici Na Vyšehradě. Východní větev je vedena podél jižní strany bloku bytových
domů č.p. 313 a č.p. 312 v zeleni, kolem garáží do ulice Školské, kudy je v chodníku
přivedena do ulice Nové. Předtím ještě odbočí protlakem přes komunikaci. Ulicí Novou jsou
vedeny paralelně dva úseky po obou stranách ulice v chodníku. Propojeny jsou protlakem
u č.p. 298. Na východním konci ulice Nové se větev stáčí na jih a pokračuje podél chodníku
ve volné ploše na ulici Na Vyšehradě. Zde bude na rohu umístěn optický sloupkový
rozvaděč. Kyneta pokračuje ulicí Na Vyšehradě, po její severní straně, převážně v zeleni
a protlakem přes ulici Školskou. Zde se obě větve spojují. V tomto místě je navrženo
umístění sloupkového optického rozvaděče. HDPE trubky pokračují po severní straně ulice
Na Vyšehradě až k č.p. 226, kde budou ukončeny ve sloupkovém optickém rozvaděči.
Druhý úsek se napojuje na stávající optickou trasu v ulici U Cukrovaru, v blízkosti
Labského náhonu. Trasa je vedena po jižní straně ulice, převážně v zeleném pásu,
a poté se stáčí na jih do ulice Obránců míru. Kyneta přechází protlakem příjezdovou
komunikaci k bývalému cukrovaru a následně, také bezvýkopovou technologií, silnici
č. III/29913. Úsek pokračuje ulicí Na Vyšehradě, po jižní straně, převážně v zeleném pásu,
částečně dlážděným chodníkem a protlakem ulicí U Cihelny až k č.p. 401, kde bude
ukončen v rezervě. Z tohoto úseku budou realizovány dvě odbočky jižním směrem. Jedna
je vedena z ulice Na Vyšehradě do ulice Hradecké na rozhraní zpevněné a nezpevněné
plochy, mimo stávající inženýrské sítě, až k objektu bývalého statku. Druhá odbočka
vychází z ulice Na Vyšehradě do ulice U Cihelny je vedena po východní a následně
i západní straně ulice, v zeleni a v chodníku. Na jejich koncích jsou situovány sloupkové
optické rozvaděče.
Třetí úsek vychází od stávající trasy na ulici U Náhona u č.p. 139. Zde je také situován,
u plotu, nový sloupkový optický rozvaděč. Trasa pokračuje v zeleném pásu jižním směrem
až na křižovatku s ulicí Průchodní, kterou protlakem přechází. Na ulici Průchodní budou
vyvedeny na obou stranách odbočky vedoucí v nezpevněných pásech v délkách cca 70 m.
Kyneta pokračuje ulicí U Náhona na křižovatku s ulicí U Cukrovaru. Zde je navrženo
umístění sloupkového optického rozvaděče. Úsek dále pokračuje do ulice U Cukrovaru
a je její severní stranou, v zelené ploše, veden až za č.p. 144, kde je ukončen v rezervě.
Čtvrtý úsek začíná před č.p. 70 v ulici Obránců míru. Je veden jižním směrem podél plotu,
zahýbá za objekt pošty, kde se napojuje na stávající optickou infrastrukturu.
Pátý úsek začíná na ulici Na Obci u č.p. 71, kde se v novém sloupkovém optickém
rozvaděči napojuje na stávající optický kabel a pokračuje jižním směrem v zeleném pásu
při komunikaci až k č.p. 76, kde je ukončen v rezervě.
Šestý úsek je tvořen protlakem přes ulici Na Obci u č.p. 232 a přípojkou pro č.p. 372
a č.p. 373.
Sedmý úsek představuje propojení stávající trasy s č.p. 386 v ulici Na Obci. Úsek je veden
nezpevněnou plochou kolem trafostanice.
Osmý úsek propojuje stávající optický kabel na ulici Na Obci s č.p. 466. Trasa je vedena
v zeleném pásu podél silnice.
Devátý úsek začíná novým sloupkovým rozvaděčem u železniční trati na ulici Na Obci
u č.p. 259. Kyneta je vedena v zelené ploše, od stávající trasy, podél zástavby rodinných
domů, u č.p. 244 se dělí. Jedna větev pokračuje na křižovatku a dále je vedena jižním
směrem podél plotové linie až k č.p. 243. Druhá větev přechází protlakem pod komunikací
k č.p. 361. Na druhé straně se větev dále dělí. Jedna část je vedena východním směrem
podél plotu až k č.p. 432, druhá část pokračuje severním směrem a dále obchází blok
rodinných domů až k č.p. 436.
Desátý úsek je veden paralelně s úsekem devátým, po druhé straně ulice k č.p. 433.
Jedenáctý úsek je tvořen krátkou trasou vedoucí od železniční trati kolem fotbalového
hřiště k č.p. 444, č.p. 435 a č.p. 434 v ulici Na Obci.
Dvanáctý úsek začíná na ulici Na Obci, na křižovatce u č.p. 59. Kabel prochází kolem
rodinného domu a je ukončen po cca 50m v rezervě.
Třináctý úsek se napojuje na stávající trasu u č.p. 458 v ulici Na Obci a pokračuje v zeleni
podél plotu u č.p. 449. Na rohu bude situována nová podzemní kabelová komora.
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Z ní se trasa dělí do dvou větví. Jedna vede přes chodník, pokračuje zelenou plochou
a je přivedena k rodinným domům a pozemkům. Druhá větev je položena podél chodníku
a komunikace a v zeleném pásu podél plotů je vedena k rodinným domům až k č.p. 453.
Čtrnáctý úsek vychází od stávající trasy v blízkosti vodního toku Lužina,
přechází nezpevněnou plochu a po cca 20 m je přivedena k bytovému domu.
Patnáctý úsek začíná v nové kabelové komoře u č.p. 366 v ulici Na Obci a vede podél
řadové zástavby rodinných domů až k č.p. 370.
Šestnáctý úsek je veden od stávajícího kabelu u č.p. 459 v ulici Na Obci. Trasa je vedena
okrajem travnaté plochy, přichází ke komunikaci, kde bude umístěn sloupkový optický
rozvaděč, a podél komunikace západní směrem, zeleným pásem k ulici Obránců míru.
V ulici Obránců míru se kyneta stáčí jižním směrem a v chodníku je přivedena až k č.p. 56.
Trasa je navržena jako volné uložení dvou HDPE trubek o vnějším průměru 40 mm a dvou
HDPE trubek o vnějším průměru 14 mm. Do těchto chrániček bude zafukován optický
kabel. V zastavěných plochách budou HDPE trubky pokládány s min. krytím 0,5 m a šířkou
kynety 0,35 m. HDPE trubky budou mimo zastavěné plochy pokládány s min. krytím 1,0 m
a šířkou kynety 0,35 m. Celková délka zemních tras je 4.691 m.
Vstupy do budov a vedení vnitřních tras nejsou součástí této projektové dokumentace.
Jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentací a smluvním vztahem mezi investorem
a majiteli.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám 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.).
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 652/6, 652/9, st. p. 515/1,
parc. č. 652/12, 1035, 1034, st. p. 290/1, parc. č. 635/33, 34/1, st. p. 346/1, 348/1, 345/2,
parc. č. 635/28, 635/27, 635/26, st. p. 651, 652, 653, 654, parc. č. 636/8, 635/18, 32/6, 635/16,
635/22, 635/21, 635/20, 635/14, 635/4, st. p. 337, 284, 285, 286/1, 287, 288, 289,
parc. č. 635/12, 635/17, 635/25, 635/24, 635/17, 635/23, 628/12, st. p. 343/1, 211, 215, 216/1,
222, 221/1, 220, 219, 218, 217, parc. č. 625/2, 625/134, st. p. 268, 269, parc. č. 625/18, 625/92,
625/37, st. p. 604, 212, 232, parc. č. 628/13, 628/14, st. p. 214, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
231, 230, parc. č. 21/3, 899, 24/8, 24/59, st. p. 140, 165, 164, 162, 161, 160, 159, 158,
parc. č. 24/40, 957/1, 24/9, st. p. 149, 156, parc. č. 24/15, 24/19, 24/43, 24/17, st. p. 147/2,
147/1, 148, parc. č. 24/5, 27/3, st. p. 157, parc. č. 24/23, 24/48, 24/50, 24/55, st. p. 24, 25/2,
parc. č. 37/4, 24/11, 628/2, st. p. 210, parc. č. 622/4, 622/10, 622/5, st. p. 267, 368,
parc. č. 625/6, 625/7, 625/8, 625/9, 625/10, 625/11, st. p. 277, 278, parc. č. 625/52, 625/42,
st. p. 276, 282, 283, parc. č. 625/38, 625/43, 625/44, st. p. 317, 56/1, parc. č. 875/24, 57/2, 105,
111/1, st. p. 62/1, 63/2, 410, 409, 708, 407, parc. č. 111/10, 112/4, 104/49, 102/2, st. p. 549,
236, 246, 247, parc. č. 104/24, 104/25, 104/26, st. p. 411, 249, 251, 252, 262, parc. č. 104/31,
104/37, 104/36, st. p. 264, parc. č. 104/46, 104/80, 104/79, 104/78, st. p. 710, 294,
parc. č. 104/35, 104/92, 104/89, 104/88, 202/4, 959/15, 104/96, 104/95, 104/94, 104/93, 104/5,
139, 104/73, st. p. 79, 508, parc. č. 140, 104/82, 104/83, 104/84, 104/85, 202/8, 104/4, 202/12,
202/13, 202/10, 202/22, 202/18, 202/19, 202/16, 202/24, 150/9, 150/24, 150/25, 150/26,
150/16, 150/21, 154/3, 201/5, 201/4, 199/2, 199/14, 154/3, 2460, 154/2, 154/1, 150/3, 152,
st. p. 94, 93, parc. č. 150/4, 149/2, st. p. 89/2, 89/1, 86 vše v katastrálním území Předměřice
nad Labem.
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. arch. Petr Večeřa
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha:
- Situační výkres širších vztahů, č. zakázky: 201399001, příloha č. C.1, datovaná 03/2013,
volně zmenšeno.
Obdrží:
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona
(dodejka, datová schránka):
Ing. Roman Čadeni, K nádraží č.p. 300, 664 59 Telnice u Brna
- zástupce žadatele na základě plné moci.
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
(dodejka, datová schránka):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,
IDDS: uccchjm
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové,
IDDS: x3eftbz
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Č.j. MMHK/186597/2014 ST2/Več

str. 5

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
Pavel Ptáček, Obránců míru č.p. 55, 503 02 Předměřice nad Labem
Jana Ptáčková, Obránců míru č.p. 55, 503 02 Předměřice nad Labem
Václav Řehák, U Cukrovaru č.p. 157, 503 02 Předměřice nad Labem
Jaroslava Řeháková, Obránců míru č.p. 164, 503 02 Předměřice nad Labem
Václav Podolník, Na Obci č.p. 73, 503 02 Předměřice nad Labem
Ingrid Podolníková, Na Obci č.p. 73, 503 02 Předměřice nad Labem
Helena Zákostelská, Obránců míru č.p. 56, 503 02 Předměřice nad Labem
Jan Zákostelský, Obránců míru č.p. 56, 503 02 Předměřice nad Labem
Milan Šeliga, Na Obci č.p. 64, 503 02 Předměřice nad Labem
Ludmila Šeligová, Obránců míru č.p. 353, 503 02 Předměřice nad Labem
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 písm. a) 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:
parc. č. 652/6, 652/9, st. p. 515/1, parc. č. 652/12, 1035, 1034, st. p. 290/1, parc. č. 635/33,
34/1, st. p. 346/1, 348/1, 345/2, parc. č. 635/28, 635/27, 635/26, st. p. 651, 652, 653, 654,
parc. č. 636/8, 635/18, 32/6, 635/16, 635/22, 635/21, 635/20, 635/14, 635/4, st. p. 337, 284,
285, 286/1, 287, 288, 289, parc. č. 635/12, 635/17, 635/25, 635/24, 635/17, 635/23, 628/12,
st. p. 343/1, 211, 215, 216/1, 222, 221/1, 220, 219, 218, 217, parc. č. 625/2, 625/134, st. p. 268,
269, parc. č. 625/18, 625/92, 625/37, st. p. 604, 212, 232, parc. č. 628/13, 628/14, st. p. 214,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 230, parc. č. 21/3, 899, 24/8, 24/59, st. p. 140, 165, 164,
162, 161, 160, 159, 158, parc. č. 24/40, 957/1, 24/9, st. p. 149, 156, parc. č. 24/15, 24/19,
24/43, 24/17, st. p. 147/2, 147/1, 148, parc. č. 24/5, 27/3, st. p. 157, parc. č. 24/23, 24/48,
24/50, 24/55, st. p. 24, 25/2, parc. č. 37/4, 24/11, 628/2, st. p. 210, parc. č. 622/4, 622/10,
622/5, st. p. 267, 368, parc. č. 625/6, 625/7, 625/8, 625/9, 625/10, 625/11, st. p. 277, 278,
parc. č. 625/52, 625/42, st. p. 276, 282, 283, parc. č. 625/38, 625/43, 625/44, st. p. 317, 56/1,
parc. č. 875/24, 57/2, 105, 111/1, st. p. 62/1, 63/2, 410, 409, 708, 407, parc. č. 111/10, 112/4,
104/49, 102/2, st. p. 549, 236, 246, 247, parc. č. 104/24, 104/25, 104/26, st. p. 411, 249, 251,
252, 262, parc. č. 104/31, 104/37, 104/36, st. p. 264, parc. č. 104/46, 104/80, 104/79, 104/78,
st. p. 710, 294, parc. č. 104/35, 104/92, 104/89, 104/88, 202/4, 959/15, 104/96, 104/95, 104/94,
104/93, 104/5, 139, 104/73, st. p. 79, 508, parc. č. 140, 104/82, 104/83, 104/84, 104/85, 202/8,
104/4, 202/12, 202/13, 202/10, 202/22, 202/18, 202/19, 202/16, 202/24, 150/9, 150/24, 150/25,
150/26, 150/16, 150/21, 154/3, 201/5, 201/4, 199/2, 199/14, 154/3, 2460, 154/2, 154/1, 150/3,
152, st. p. 94, 93, parc. č. 150/4, 149/2, st. p. 89/2, 89/1, 86 vše v katastrálním území
Předměřice nad Labem.
dotčené orgány (dodejka, datová schránka):
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408,
500 03 Hradec Králové 3
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové 3
Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: yvfab6e
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor
Hradec Králové, Dopravní inspektorát - dopravně inženýrský úsek, IDDS: urnai6d
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení:
Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
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Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu
se oznámení o zahájení řízení, účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou.
Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede
vyvěšením písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města Hradec
Králové a na úřední desce Obecního úřadu Předměřice nad Labem. Dnem vyvěšení je
den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.
Písemnost
bude
též
zveřejněna
způsobem
umožňující
dálkový
přístup
– www.hradeckralove.org a www.predmericenl.cz

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.
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