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DATUM:

5.6.2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
JUDr. Martin Nový, nar. 29.12.1969, Prokopa Velikého 2464/37, 628 00 Brno,
kterého zastupuje Mgr. Romana Hušková, nar. 12.4.1975, Libčany 93, 503 22 Libčany
(dále jen "žadatel") podal
I. dne 15.3.2019 (doplněno dne 21.5.2019) žádost o vydání společného územního a
stavebního řízení na stavbu
SO 01 - stavební úpravy, nástavba a přístavba OD Tesco
SO 02 - stavební úpravy OC Atrium
odlučovač tuků vč. související areálové kanalizace
reklamy na objektu
zařízení staveniště (stavba dočasná do 31.12.2020)
přeložka telefonní přípojky
Hradec Králové, Pražské Předměstí č.p. 1610 a č.p. 1713, náměstí 28. října 1,
Dukelská třída 7
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 301, 4415/1, 4415/2, 4415/3, 4415/4, parc. č. 826/1,
826/4, 827/9, 2100/7, 2101/8, 2101/16, 2107 v katastrálním území Pražské Předměstí.
II. dne 13.5.2019 (doplněno dne 30.5.2019) žádost o povolení výjimky z ustanovení § 20 odst.
5 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci umístění a povolení stavby
SO 01 - stavební úpravy, nástavba a přístavba OD Tesco
Hradec Králové, Pražské Předměstí č.p. 1610, náměstí 28. října 1
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 301, parc. č. 2100/7, 2101/8, 2101/16, 2107 v
katastrálním území Pražské Předměstí.
Pro stavbu je požadována výjimka z ustanovení § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů „Stavební pozemek
se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání pro
účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné
české technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků
této vyhlášky.“
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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, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle:
I. § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení dotčeným orgánům a známým
účastníkům řízení, ve kterém upouští od ústního jednání.
II. § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájení řízení o povolení výjimky z ustanovení
z ustanovení § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území.
Stavební úřad uvedené společné řízení a řízení o výjimce ve smyslu ustanovení § 140 zákona
č.500/2004 Sb. spojil usnesením ze dne 31.5.2019 poznamenaným do spisu, o čemž tímto
účastníky řízení vyrozumívá.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy do
15-ti dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec
Králové - odbor stavební, kancelář č. 279, úřední dny pondělí a středa od 8 hod do 15hod nebo
v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě).
Účastníci společného řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona
- JUDr. Martin Nový, Prokopa Velikého 2464/37, 628 00 Brno,
Účastníci společného řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona
- Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
Účastníci společného řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona
- Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha
- Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06
Hradec Králové
- Královéhradecká provozní a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Účastníci společného řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona
- Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1
- Elektrárny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín
- Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Účastníci společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona
- osoby, které mají vlastnická, nebo jiná věcná práva k pozemkům st. p. 277, 281, 291, 755/1,
755/2, 755/3, 755/4, 902, 907, 913, 937, 1371/1, 1497, 1628, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715,
1716, 1783, 1790, 1791, 1830, 1839/1, 1839/2, 1909, 1910, 1911, 2039, 2040, 2041, 2047,
2048, 2049, 2050, 2052, 2296, 2297/1, 2297/2, 2361, 2362, 2363, 2364, 3549, 3616, 3958,
4234, parc. č. 786/5, 786/6, 794, 824, 826/6, 827/10, 828/5, 834/1, 834/2, 834/4, 834/5,
834/11, 834/15, 834/16, 836/2, 836/3, 836/4, 836/5, 836/8, 836/17, 836/18, 836/22, 836/24,
836/25, 837/1, 1788/1, 1855/2, 2221 a stavbám na nich v katastrálním území Pražské
Předměstí
Účastníci řízení o povolení výjimky dle § 27 odst. 1 správního řádu
- JUDr. Martin Nový, Prokopa Velikého 2464/37, 628 00 Brno,
Účastníci řízení o povolení výjimky dle § 27 odst. 2 správního řádu
- nejsou
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle
§ 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné
věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním
řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková
námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební
úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo
rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Stavební úřad zároveň poučuje účastníky řízení o tom, že shromáždil podklady nezbytné pro
vydání rozhodnutí. Účastníci řízení se ve lhůtě shora uvedené mohou v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit
k podkladům a seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí. Po uplynutí této
lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

Ing. Kateřina Řičařová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha: C.3 koordinační situační výkres (volně zmenšeno)
Obdrží:
účastníci (dodejky do vlastních rukou nebo DS)
- Mgr. Romana Hušková, Libčany č.p. 93, 503 22 Libčany
- Komerční banka a.s., IDDS: 4ktes4w
- Elektrárny Opatovice a.s., IDDS: gvjsp6d
- Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., IDDS: 7vngmmd
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- Tesco Stores ČR a.s., IDDS: sfngm7i
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

… zástupce stavebníka
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- Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
- Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
účastníci (veřejnou vyhláškou):
- osoby, které mají vlastnická, nebo jiná věcná práva k pozemkům st. p. 277, 281, 291, 755/1,
755/2, 755/3, 755/4, 902, 907, 913, 937, 1371/1, 1497, 1628, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715,
1716, 1783, 1790, 1791, 1830, 1839/1, 1839/2, 1909, 1910, 1911, 2039, 2040, 2041, 2047,
2048, 2049, 2050, 2052, 2296, 2297/1, 2297/2, 2361, 2362, 2363, 2364, 3549, 3616, 3958,
4234, parc. č. 786/5, 786/6, 794, 824, 826/6, 827/10, 828/5, 834/1, 834/2, 834/4, 834/5,
834/11, 834/15, 834/16, 836/2, 836/3, 836/4, 836/5, 836/8, 836/17, 836/18, 836/22, 836/24,
836/25, 837/1, 1788/1, 1855/2, 2221 a stavbám na nich v katastrálním území Pražské
Předměstí
dotčené správní úřady (interní vypravení nebo DS):
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády
č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, 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
- ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů,
IDDS: hjyaavk
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.

