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Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné u krajského úřadu do 10 dnů od doručeni tohoto
sdělení. K tomu je nutno uvést, že jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode
dne, kdy byla k vyzvednuti připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou
posledním dnem této lhůty (§ 24 odst 1 správního řádu).
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STI/Fab ze dne 23.04.2019 je spis k nahlédnutí u odvolacího orgánu ve dnech pondělí
a středa od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin v kanceláři 4b-N2-420. a to
nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Mgr Simona Hendrichová
územniho plánováni a stavebního řádu

Doručeno: 09.09.2019
MMHK/160869/2019

495 817 232

z.p. Mgr. Simona l^enlílrJ;hová
právník odboru územiVij/o plánováni a stavebního řádu

shendrichova@kr-kralovehradecky.cz
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Ooruči s e následovně:
Jednotlivé obdrží úCaatnici podle 94k pism. a) až d) stavebního zákona dotčené
orgány:
-

Sdéleni o možností vyjádřit se k podkladům pro rozhodnuti
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územniho plánováni
a stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán"), který je příslušným odvolacím orgánem podle
§ 89 odst 1 zákona č. 500/2004 Sb . správní řád, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád"), v souvislosti s § 178 odst 2 správního řádu bylo prostřednictvím Magistrátu
mésta Hradec Králové, odboru stavebního, (dále jen „stavební úřad") předáno společné
odvoláni JUDr Viliama Kováčika a Ludmily Kováčikové, oba bytem Sekaninova 419/44,
500 11 Hradec Králové, podaném dne 07.05 2019, spolu se spisy véci se týkající.
Předmětné odvoláni směřuje proti rozhodnuti zn SZ MMHK/034043/2019 STI/Fab. i. j .
MMHK/076268/2019 STI/Fab ze dne 23.04.2019, Magistrátu města Hradec Králové, odboru
stavebního, který je podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona příslušným
obecným stavebním úřadem Tímto rozhodnutím Magistrát města Hradec Králové, odbor
stavební I podle § 94p odst 1 zákona č 183/2006 Sb o územním plánováni a stavebním
řádu (stavební zákon), vězněni pozdějších předpisů a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územniho rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. ve
zněni pozdějších předpisu vydal společné povoleni na stavbu „Sanace a zatepleni bytového
domu č.p. 326 ulice Stefánikova Hradec Králové" (přístavba a stavební úpravy) Hradec
Králové, Moravské Předměstí č p 326. Stefánikova 25 (dále jen "stavba") na pozemku st. p.
č. 851. parc č 367/37. parc.č 367/64 v katastrálním území Třebeš a II. stanovil podmínky
pro umístěni a pro provedeni stavby.
Podle ustanovení § 36 odst 3 správního řádu maji účastnicí řízeni možnost se před vydáním
rozhodnutí ve věcí vyjádřit k podkladům rozhodnuti.
Odvolací orgán tímto oznamuje, že ve věci rozhodnuti o společném odvoláni JUDr Viliama
Kováčika a Ludmily Kováčikové, oba bytem Sekaninova 419/44. 500 11 Hradec Králové,
podaném dne 07.05.2019 proti rozhodnuti stavebního úřadu č. j . MMHK/076268/2019
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Ing. Aleš Holemý, IDDS: eg6e7j7
Kovačik Viliam JUDr.. Sekaninova 419/44, Moravské Předměstí. 500 11 Hradec
Králové
Kováčikové Ludmila, Sekaninova 419/44. Moravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové
Statutární město Hradec Králové, Československé armády č p 408/51, 502 00
Hradec Králové
Elektrárny Opatovice, a s , 532 13 Opatovice nad Labem IČ 28800621
Magistrát mésta Hradec Králové, odbor životního prostředí Československé armády
č. p. 408/51, 502 00 Hradec Králové, IDDS: bebb2in
Magistrát města Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrálu města,
československé armády č. p 408/51, 502 00 Hradec Králové, IDDS bebb2in
Hasičsky záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03
Hradec Králové
Veřejnou vyhláškou podle 94k pism. e) stavebního zákona:
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: budova č.p. 325, pozemek parc.č
St. 850, parc.č 367/38, vše katastrální území Třebeš

K vyvěieni na úredni desce a též způsobem umožňujícím dálkový přistup
a následnému potvrzeni a vráceni:
Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zde
Toto sdělení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnú, poslední den této lhůty je dnem
jeho doručeni
Po dobu vyvěšení písemného vyhotoveni tohoto sděleni na úřední desce bylo toto sděleni
zveřejněno i způsobem umožř^ujicím dálkový přistup
Vyvěšeno dne.

Sejmuto dne.
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšeni a sejmuti

