ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SZ MMHK/055958/2019 ST1/JA
MMHK/102044/2019 ST1/JA
Ing. Michal Jandík
oprávněná úřední osoba
495 707 850
michal.jandik@mmhk.cz

DATUM:

6.6.2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
které zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
(dále jen "stavebník") dne 25.3.2019 podal žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením na stavbu:
Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - st.hr.ČR/PL,
stavba 1106-1 Hradec Králové - Předměřice nad Labem
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2076/1 v katastrálním území Kukleny, parc. č. 831/5,
831/7, 831/8, 831/9 v katastrálním území Plačice, parc. č. 834/14, 834/15 v katastrálním území
Stěžery. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy vydal na stavbu stavební povolení spis.zn.
226700/2013 OD1/Vla dne 25.2.2016.
Změna stavby obsahuje:
Změna SO 130
Zemní těleso násypu překládané komunikace bude oproti původní projektové dokumentaci,
která byla podkladem pro stavební povolení ze dne 25.2.2016, rozšířeno v koruně náspu.
Změna bude provedena ve staničení od 0,042 po 0,569 Km. Rozšíření koruny náspu je
zajištěno změnou svahování, pata svahu s drobnými korekcemi zůstává dle původního stavu.
Tato korekce paty svahu nevyvolá dotčení nových pozemků oproti platnému stavebnímu
povolení a územnímu rozhodnutí. Ke komunikaci je přimknuta po levé straně krajnice v šířce
5,25 m, resp. 2,0 m v místě u napojení na SO 220.
Změna termínu dokončení stavby do 31.8.2020
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
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znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením, ve kterém podle
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 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, úřední dny pondělí a středa od 8 hod. do 17hod. nebo v jinou dobu po
předchozí telefonické domluvě).
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. b) stavebního zákona (vlastník stavby, na níž
má být provedena změna, není-li stavebníkem):
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na
kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k
pozemku prováděním stavby přímo dotčeno):
-------------Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena):
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03
Králové

Hradec

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3
Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531, 140 00 Praha 4
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního
pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno):
Vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parc. č. 834/16; 167/117; 167/66 v
katastrálním území Stěžery, par. č. 570/1 v katastrálním území Plačice, parc. č. 469/3;
469/4 v katastrálním území Kukleny.
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona (ten, kdo má k
sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li
být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno):
Oprávněný z věcného břemene k pozemku parc. č. 167/66 v katastrálním území
Stěžery.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
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opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Michal Jandík
vedoucí stavebního odboru
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

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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Obdrží:
Účastníci do vlastních rukou:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
- Cestou zmocněnce: Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové
- Cestou zmocněnce: Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
Účastníci veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
parc. č. 834/16; 167/117; 167/66 v katastrálním území Stěžery,
par. č. 570/1 v katastrálním území Plačice,
parc. č. 469/3; 469/4 v katastrálním území Kukleny.
Dotčené správní orgány:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, IDDS:
dm5ai4r
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
K vyvěšení na úřední desce podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu:
Obecní úřad Stěžery, Lipová 31, 503 21 Stěžery
Na vědomí:
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

