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Veřejná

DLE ROZDĚLOVNÍKU

vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení
Stavebník, Statutární město Hradec Králové, prostřednictvím investičního odboru, IČO 00268810,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové podal dne 6. 9. 2017 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu „Oprava stezky pro chodce a cyklisty a povrchu v prostoru zimního
stadionu a trasy na „Hučák“ Hradec Králové“. (žádost byla postupně doplňována o chybějící podklady)
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební jako příslušný speciální stavební úřad podle
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) vykonávající státní správu dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dle § 112 odst. 1 a § 113 odst. 3 stavebního
zákona
o z n a m u j e,
zahájení stavebního

řízení

o povolení stavby
„Oprava stezky pro chodce a cyklisty a povrchu v prostoru zimního stadionu
a trasy na „Hučák“ Hradec Králové“
Stavba bude provedena na pozemku parc. č. st. 1267/1, 1267/3, parc. č. 139/1, 139/13, 142/2, 235/1,
235/2, 235/27, 235/38, 235/46, 235/51, 235/56, 235/57, 235/59, 235/60, 235/70, 235/71, 235/73, 235/74,
235/75, 1440, 1554 v katastrálním území Hradec Králové. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.

Stavba obsahuje:
Zájmová lokalita se nachází v centru města Hradec Králové v těsné blízkosti I. městského okruhu
v prostoru křížení významných pěších a cyklistických městských tras ve směru Labská kotlina I/II – třída
ČSA a Hradecká ulice, třída ČSA – lávka přes Orlici, Lávka přes Orlici – Labská kotlina I/II, Eliščino
nábřeží – Komenského ulice, Eliščino nábřeží – lávka přes Orlici a lávka přes Orlici – Komenského ulice
a zároveň se jedná o cílový prostor ze všech výše uvedených lokalit při návštěvě zimního stadionu.
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SO 101 - Stezky pro chodce a cyklisty I
Dle předloženého záměru se jedná o kompletní obnovu a úpravu stávajících stezek č. 4632 pro chodce
a cyklisty v rozsahu od navrženého zpomalovacího prahu v místě napojení cyklostezky na stávající místní
komunikaci podél vodní elektrárny „Hučák“ v Křižíkově ulici s pokračováním kolem zimního stadionu
v souběhu s Komenského ulicí s pokračováním ve směru na Moravský most. Zároveň je v rámci tohoto
prostoru řešeno propojení hlavních pěších a cyklistických tras z lávky přes Orlici ve směru na třídu ČSA
a ve směru na „Hučák“ se zapojením vstupu do Jiráskových sadů do navržených komunikací. V tomto
prostoru je navržena plocha, která bude využívána pro vozidla Policie a svatebčanů.
Navržené šířkové uspořádání odpovídá stávajícímu šířkovému uspořádání a u nových zpevněných ploch
bude v rozmezí 3 – 4 m.
OSA 1:
3m (km 0.00 – km 0.125) a 4m až do konce řešeného úseku
OSA 2:
4m
4,5m v prostoru parkovacích stání pro vozidla PČR a svatebčanů
celkem 8,5m
OSA 3:
4,5m (v místě napojení na osu 1 proměnná)
OSA 4:
proměnná šířka (propojení)
OSA 5:
4m (v místě napojení na osu 2 proměnná)
Stezka pro chodce a cyklisty podél Komenského ulice v prostoru mezi hlavním dopravním prostorem
Komenského ulice a parkoviště před hotelem „Stadion“ bude realizována v původní šířce 4m. Jedná
se pouze o opravu a obnovu povrchu vzhledem k odstranění vyhrazeného pruhu pro chodce a zřízení
společné trasy pro pěší a cyklisty.
V celém rozsahu stavby jsou navržené příčné sklony maximálně 2,0 % a minimální 0,5 %. Pouze
v místech napojení na stávající stav anebo v místech vzájemného napojení budou menší (min. 0,2%).
Výsledný sklon bude vždy minimálně alespoň 0,3%. Klopení je navrženo vždy kolem vytyčovací osy.
Konstrukce vozovky cyklostezek a chodníků pro pěší je navržena v materiálovém složení pro třídu
zatížení VI a návrhovou úroveň porušení vozovky D2. Zároveň jsou konstrukce navrženy pro občasný
pojezd vozidel údržby (jediné vozidlo do 5 t).
OSA 1:
V úseku obnovy stávajících zpevněných ploch v km 0,000 – km 0,125 dojde k odfrézování stávající
asfaltové vrstvy, osazení betonových obrubníků a k zpětné pokládce nové obrusné vrstvy.
V úseku od km 0,125 až do konce řešeného úseku je navržena kompletní obnova konstrukce vozovky
ze zámkové dlažby jako náhrada za stávající asfaltovou.
Umělé vodící linie mimo obrubníků je navržena ze syntetického kamene v šířce 0,4m, světle šedé barvy,
osazené do lože z betonu. Cyklostezky budou ohraničeny betonovými záhonovými obrubníky do lože
z betonu s boční opěrou s výškou podsázky na jedné straně vždy 0,06m a na druhé 0,00m tak, aby byla
vytvořena vodící linie a na opačné straně vytvořeno ohraničení nebránící odtoku vody. Zpomalovací práh
v Křižíkově ulici je navržen z betonové zámkové dlažby skládané do parketového vzoru v pískovcové
(žluté) barvě s osazením do lože betonu. Rampy zpomalovacího prahu budou tvořeny z řádkových
žulových kostek drobných 100–120mm s osazením do lože betonu. V místě napojení na stávající
obrusnou asfaltovou vrstvu bude provedeno zalití spáry pružnou asfaltovou zálivkou z modifikovaného
asfaltu.
Dále bude z důvodu zajištění odtoku dešťové vody provedeno odfrézování obrusné asfaltové vrstvy
v potřebném rozsahu s následnou pokládkou do potřebných podélných a příčných sklonu.
V tomto úseku budou také osazeny podél obrubníků nové betonové krajníky osazené do lože z betonu
kolmo k obrubníkům. Následně bude vytvořeno ještě obratiště ze žulových drobných kostek pro osobní
automobily.
Obratiště bude lemováno kamennými obrubníky šířky 0,3m a výšky 0,2m, s lemováním přídlažbou
z jednoho řádku žulových kostek drobných. Výška podsázky v Křižíkově ulici bude 0,10 – 0,11m.
OSA 2:
Konstrukce vozovky cyklostezky a chodníku ve směru od Rokycanovy ulice na lávku přes Orlici bude
řešena pouze obnovou obrusné vrstvy, kdy dojde k pouze k odfrézování stávající asfaltové vrstvy osazení
betonových obrubník a k zpětné pokládce nové obrusné vrstvy.
Cyklostezky budou ohraničeny betonovými záhonovými obrubníky osazenými do lože z betonu s boční
opěrou s výškou podsádky na jedné straně vždy 0,06m a na druhé 0,00m, tak aby byla vytvořena vodící
linie a na opačné straně vytvořeno ohraničení nebránící odtoku vody.
Umělá vodící linie mimo obrubníků je navržena ze syntetického kamene v šířce 0,4m, světle šedé barvy
osazené do lože z betonu. Rampa zpomalovacího prahu budou tvořeny z řádkových žulových kostek
drobných 100 – 120mm s osazením do lože z betonu. V místě napojení na stávající obrusnou asfaltovou
vrstvu bude provedeno zalití spáry pružnou asfaltovou zálivkou z modifikovaného asfaltu.
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OSA 3:
Toto propojení s třídou ČSA je navrženo ze zámkové dlažby.
Veškeré varovné, signální a hmatné pásy jsou navrženy ze syntetického kamene – slepecká úprava
v barvě světle šedé. Varovné a signální pásy budou lemovány v prostorech se žulovou mozaikou
kontrastní plochou z hladkého žulového kamene tl. 60 mm. Vše bude uloženo do společného lože
z betonu. Umělá vodící linie je navržena ze syntetického kamene v šířce 0,4 m, světle šedé barvy,
osazené do lože z betonu.
Cyklostezky a chodníky budou ohraničeny betonovými záhonovými obrubníky osazenými do lože
z betonu s boční opěrou s výškou podsádky na jedné straně vždy 0,06m a na druhé 0,00m, tak aby byla
vytvořena vodící linie a na opačné straně vytvořeno ohraničení nebránící odtoku vody.
OSA 4:
Propojení společné trasy pro pěší cyklisty spojující Osu 1 s Osou 2 je navrženo ze zámkové dlažby
obdélník 200x100x80 mm, parketový vzor, barva přírodní.
Cyklostezky a chodníky budou ohraničeny betonovými záhonovými obrubníky osazenými do lože
z betonu s boční opěrou s výškou podsázky na jedné straně vždy 0,06m a na druhé 0,00m, tak aby byla
vytvořena vodící linie a na opačné straně vytvořeno ohraničení nebránící odtoku vody. Umělá vodící linie
mimo obrubníků je navržena ze syntetického kamene v šířce 0,4m, světle šedé barvy osazené do lože
z betonu.
OSA 5:
Napojení Jiráskových sadů na cyklotrasu k lávce přes Orlici je řešeno pouze obnovou obrusné vrstvy,
kdy dojde k pouze k odfrézování stávající asfaltové vrstvy osazení betonových obrubník a k zpětné
pokládce
Stezka pro chodce a cyklisty podél Komenského ulice v prostoru mezi hlavním dopravním prostorem
Komenského ulice a parkoviště před hotelem „Stadion“ bude obnovena ze zámkové dlažby.
Cyklostezky a chodníky budou ohraničeny betonovými záhonovými obrubníky osazenými do lože
z betonu s boční opěrou s výškou podsádky na jedné straně vždy 0,06m směrem k parkovišti a na
opačné straně bude zachován obrubník stávající. V místě napojení na Komenského ulici budou stezky
pro chodce a cyklisty ohraničeny kamennými obrubníky šířky výšky 0,2m, s lemováním přídlažbou
z jedné řady žulových kostek drobných s uložením do společného lože z betonu. Výška podsázky bude
proměnná od 0,12 m po 0,02m v místě přechodu pro chodce.
Ochranný ostrůvek bude lemován kamenným obrubníkem výšky 0,30m, doplněným jednořádkou
z žulových kostek drobných. Podsázka obrubníků u ostrůvků je navržena 0,20m. Plochy ostrůvků, které
nejsou určeny k pohybu chodců, budou zasypány těženým kamenivem (kačírkem) frakce 22/63,
uloženým na propustnou geotextílii. Pochozí plocha je navržena ve shodném složení jako stezky
pro chodce a cyklisty ze zámkové dlažby.
Odvedení dešťových vod z povrchu zájmového území je řešeno podélným a příčným sklonem k
obrubníkům a dále do nově navržených uličních vpustí a odvodňovacího žlábku. Vpusti i žlábek budou
napojeny na stávající kanalizaci potrubím.
SO 102 - Stavební úpravy zpevněných ploch před zimním stadionem
Dle předloženého záměru se jedná o zpevněné plochy před hlavním vchodem do zimního stadionu
s úpravou parkoviště před hotelem „Stadion“. Vytvořen bude nový nástupní prostor před hlavním
vchodem do zimního stadionu na úkor části stávajícího parkoviště. Parkoviště bude odděleno od stezek
pro chodce a cyklisty zvýšenými obrubníky a plochami zeleně. Nově je navrženo 48 parkovacích stání
a 3 stání pro imobilní. Šířkové uspořádání bude:
OSA 8:
Nástupní plocha před hlavním vstupem do zimního stadionu je navržena v šířce 23,75 m.
OSA 9:
Upravené parkoviště je navrženo v šířce 21,5m. Kolmá parkovací stání jsou navržena
v délce 4.50m s 0,5 m přesahem nad obrubu. Parkoviště uprostřed plochy jsou navržena
v délce 5,0m a obslužné komunikace jsou navrženy v šířce 3,75m vyžadující nadjetí.
Šířka parkovacích stání je navržena 2,80m a šířka krajních stání pak minimálně 3,05m.
Stání pro imobilní jsou navržena v šířce 3,50m.
OSA 10:
Napojení parkoviště na Komenského ulici bude nově rozděleno ochranným ostrůvkem
v šířce 2,50m se zachováním jízdních pruhů 5,06 a 5,19m.
V celém rozsahu stavby jsou navržené příčné sklony maximálně 2,0 % a minimální 0,5 %. Výsledný sklon
je vždy minimálně alespoň 0,3%. Nástupní plocha před hlavním vchodem do zimního stadionu
je navržena ze žulové řezané mozaiky 60 x 60 x 60mm v bílé barvě skládané do řádkové vazby.
Do této plochy budou osazeny umělé vodící linie ze syntetického kamene v šířce 0,4m, světle šedé barvy
osazené do lože z betonu. Umělé vodící linie budou lemovány v prostorech se žulovou mozaikou
kontrastní plochou z hladkého žulového kamene tl. 60mm a šířky 0,25 x 0,25m, osazené do společného
lože z betonu. Nástupní plocha bude ohraničena betonovými záhonovými obrubníky do lože z betonu
s boční opěrou s výškou podsádky 0,06 a 0,00m.
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V rámci úpravy parkoviště před zimním stadionem dojde k odfrézování stávající obrusné a případně ložné
vrstvy s pokládkou nových konstrukčních vrstev. Místě rozšíření pak dojde k pokládce celé nové
konstrukční vrstvy.
Parkoviště bude lemováno betonovými silničními obrubníky s výškou podsádky 0,10/0,15m v místech
snížení obruby pak 0,02m s přídlažbou z jednoho řádku žulových kostek drobných do společného lože
z betonu.
Chodník před zimním stadionem je navržen ze zámkové dlažby ve shodném složení jako stezky pro
chodce a cyklisty v rámci stavebního objektu SO 101.
Plocha parkoviště bude ve směru nástupní plochy a chodníku u parkoviště ohraničena umělou vodící linií
ze syntetického kamene v šířce 0,4m, světle šedé barvy osazené do lože z betonu. Umělé vodící linie
budou lemovány v prostorech se žulovou mozaikou kontrastní plochou z hladkého žulového kamene tl.
60mm a šířky 0,25 x 0,25m. Vše bude uloženo do společného lože z betonu. Směrem do okolní zeleně
bude parkoviště ohraničeno betonovými záhonovými obrubníky osazenými do lože z betonu s boční
opěrou s výškou podsádky 0,06/0,00m. Stavební objekt zahrnuje i výškové a případné směrové
vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí (poklopy, mříže, krycí hrnce uzávěrů, lapače
střešních splavenin atd.) do nové nivelety okolních ploch.
SO 301 - Odvodnění stezek pro chodce a cyklisty
Stavební objekt řeší odvádění dešťových vod ze stezek pro chodce a cyklisty. U obrubníků budou
rozmístěny uliční vpusti, které se napojují do stávající kanalizace nebo do nové kanalizační šachty.
Stezky pro chodce a cyklisty budou v nejnižších místech odvodněny pomocí uličních vpustí V1.1 – V1.3.
Připojovací potrubí od vpustí bude napojeno na stávající potrubí DN Tlama 1680/1400 ŠT nebo do nové
kanalizační šachty Š.1. Součástí dešťové kanalizace budou uliční vpusti, kanalizační šachta a trubní
vedení.
SO 302 - Odvodnění zpevněných ploch před zimním stadionem
Objekt řeší odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch před zimním stadionem. K odvodnění jsou
navrženy uliční vpusti a odvodňovací žlábek, které se napojují do vsakovacích objektů, nebo do stávající
kanalizace. Zpevněné plochy před zimním stadionem budou v nejnižších místech odvodněny pomocí ulici
vpustí V1.4 — V1.10 a odvodňovacího žlábku Z. 1. Zpevněná plocha před zimním stadionem bude
odvodněna pomocí vpustí V 1.9 a odvodňovacího žlábku Ž.1, které budou napojeny na vsakovací objekt
VS2 o rozměrech 8,4x,4,8x0,63m. Plocha parkoviště bude odvodněna pomocí vpustí V 1.5, V 1.6, V 1.7
a V 1.8, které budou napojeny na vsakovací objekt VS3 o rozměrech 15,6x3,6x0,63m. Připojovací potrubí
od vpusti V1.10 bude napojeno na stávající potrubí DN 400 B. Součástí dešťové kanalizace budou uliční
vpusti, odvodňovací žlábek, trubní vedení, vsakovací objekty a revizní šachty.
Předmětem povolení speciálního stavebního úřadu nejsou SO 411 – Nové připojené místo ČEZ
Distribuce a.s., SO 412 - Přípojka nn pro úschovnu kol SO 431 - Úprava veřejného osvětlení stezek pro
chodce a cyklisty, SO 432 - Úprava veřejného osvětlení zpevněných ploch před zimním stadionem,
SO 452 - Stranová přeložka OK Magnalink a.s., SO 453 - Stranová přeložka SEK CETIN a.s., SO 454 Stranová přeložka OK UPC Česká republika s.r.o., SO 455 - Stranová přeložka OK ČEZ ICT Services
a.s., SO 456 - Stranová přeložka SEK EOP a.s.. Tyto stavební objekty jsou podmiňujícími investicemi.
Dále není předmětem povolení speciálního stavebního úřadu kácení dřevin, sadové úpravy a SO 141
Dopravně inženýrské opatření – I, SO 142 Dopravně inženýrské opatření – II, SO 143 Dopravní značení
– I, SO 142 Dopravní značení – II, SO 701 - Městský mobiliář, SO 801 Vegetační úpravy – I, SO 802
Vegetační úpravy – II.
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona v platném znění
od místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení
(dnem doručení je 15 den vyvěšení této vyhlášky). Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány
státní správy. K námitkám účastníků řízení, podaným po stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.
Do podkladů oznámení lze nahlédnout v uvedené lhůtě u zdejšího odboru v úředních dnech (pondělí
a středa 8 - 17 hodin), číslo dveří 275.

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
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přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byla nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Václav Falta
referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů
a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup,
a to na www.hradeckralove.org.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne ..................................

…………………………………………..

…………………………………………

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
………………………………………..………….
Magistrát města Hradec Králové, tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme
o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí
žádáme o vrácení oznámení, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor stavební Magistrátu
města Hradec Králové.
Doručí se:
účastníci (dodejky)
Statutární město Hradec Králové, Investiční odbor magistrátu města, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
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Dotčené správní úřady:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové - dopravní inspektorát dopravně inženýrský úsek, IDDS: urnai6d
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
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,
502 00 Hradec Králové
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
(doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
▪

podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem):

- není jiný vlastník (než stavebník)
ČR – Okresní soud v Hradci Králové, Ignáta Herrmanna 227/2, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava
▪

podle § 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):

správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
Magnalink, a.s., Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha4
České Radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží č.p. 3144/4, 130 00 Praha 3-Strašnice
ASTOR-KOMPLEX s.r.o., V mlejnku 611/3b, 500 11 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408/51,
502 00 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, městská policie, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec
Králové
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, ,
IDDS: urnai6d
věcné břemeno:
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
České Radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží č.p. 3144/4, 130 00 Praha 3-Strašnice
GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha4
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Univerzita Hradec Králové, Rokitnského 62/26, 500 03 Hradec Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
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Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
st.p.č. 332 v katastrálním území Hradec Králové – jednotky 264 (264/1, 264/3, 264/4, 264/11, 264/13,
264/14, 264/21, 264/22, 264/23, 264/24, 264/25, 264/25, 264/31, 264/32, 264/33, 264/34, 264/35, 264/36,
264/37, 264/41, 264/42, 264/43, 264/44, 264/45, 264/46, 264/47, 264/48, 264/49)
▪ podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 48, parc. č. 52/2, parc. č. st. 69/1 č. p. 1245, parc. č. st. 69/1 č. p. 1244, parc. č. 139/19,
parc. č. 235/29, parc. č. 235/39, parc. č. 235/52, parc. č. 235/72, parc. č. st. 283 č. p. 227, parc. č. st. 376
č. p. 352, parc. č. st. 377 č. p. 316, parc. č. st. 398 č. p. 353, parc. č. st. 622/2 č. p. 788, parc. č. st. 622/4,
parc. č. st. 1573, parc. č. st. 1913 v katastrálním území Hradec Králové
a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

Na vyvěšení:
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
– na vyvěšení a vrácení zpět

