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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Rezidence Na Plachtě s. r. o., IČO 28252161, Murmanská 1475/4, 100 00 Praha,
kterou zastupuje společnost Hradecká projekční a developerská kancelář s. r. o., IČO
26000351, Přemyslova 125/14, 500 08 Hradec Králové
(dále jen "stavebník") dne 7. 6. 2019 (naposledy doplněno dne 22. 8. 2019) podala žádost
o vydání stavebního povolení na stavbu označenou:
Rezidence na Plachtě, SO 11A – bytový dům BD11A, Hradec Králové
(dále jen "stavba") na pozemku p. č. 942/324 v katastrálním území Nový Hradec Králové.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
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 (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, 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 ode dne
doručení. 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 17 hod.).
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit k podkladům
rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební
úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato 5-ti denní lhůta slouží pouze k seznámení
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek
ke stavebnímu řízení. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené
v ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona.
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
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je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
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 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.

Iva Loskotová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Rezidence Na Plachtě s. r. o., IDDS: rvtgvcy,
kterou zastupuje společnost Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o., IDDS: tfyaxs3
Královéhradecká provozní a. s., IDDS: he9eugn
Elektrárny Opatovice, a. s., IDDS: gvjsp6d
ENIC s. r. o., IDDS: ece4ac5
Česká spořitelna, a. s., IDDS: wx6dkif
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
SPCom s. r. o., IDDS: fy6w5ck
Magnalink, a. s., IDDS: ai4e24b
účastníci (veřejnou vyhláškou)
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
st. p. č. 3794 (č. p. 2105), 3844 (č. p. 2115), 3850 (č. p. 2106), p. č. 942/235, 942/224, 942/323,
942/223, 942/44, 942/176 v katastrálním území Nový Hradec Králové
dotčené správní úřady
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: hq2aev4
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 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
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
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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.

