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DLE ROZDĚLOVNÍKU

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební
zákon"), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonávající státní správu podle
§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona, žádost
o stavební povolení na stavbu „Oprava stezky pro chodce a cyklisty a povrchu v prostoru zimního
stadionu a trasy na „Hučák“, kterou dne 6. 9. 2017 podal stavebník
Statutární město Hradec Králové, prostřednictvím
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové

investičního

odboru,

IČO

00268810,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

STAVEBNÍ POVOLENÍ
na stavbu
„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
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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.
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
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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.
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
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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.
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.
II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

A:

Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval: Ing. Pavel Hodek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0601666;
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavebník oznámí zahájení prací nájemcům pozemků a zařízením (staveb) na nich.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět.

2.
3.
4.
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7.
8.
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Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytyčení prostorové polohy stavby. Vytyčovací
protokol, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, bude předložen při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu
a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního
povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

• závěrečná kontrolní prohlídka
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
11. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou (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, 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.).
12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: provádění stavby bude řídit stavbyvedoucí,
který má příslušnou autorizaci pro dopravní stavby.
13. Vozidla stavby budou vyjíždět na stávající komunikace zcela očištěna.
B:

Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení,
komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb, a ostatních účastníků řízení:

B1. ČEZ Korporátní služby, s.r.o., souhlas se stavbou „ITI – úpravy pro nemotorovou dopravu před
zimním
stadionem
k Hučáku“
ze
dne
9. 2. 2017,
bez
značky,
dopis
značky
MMHK/024818/2017/OI/Hof
B2. Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, souhlas vlastníka pozemku se
stavbou „ITI – úpravy pro nemotorovou dopravu před zimním stadionem k Hučáku“ ze dne
8. 2. 2017 pod 175039/2016 – 28328, MMHK/024933/2017-Ren
B3. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, vyjádření k existenci sítí ze dne 20. 11. 2018
zn. TSHK/2245-1/E/18
B4. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, souhrnné vyjádření ze dne 4. 12. 2018
zn. TSHK/2245/E/18
B5. ASTOR KOMPLEX s.r.o, vyjádření správce sítí ze dne 7. 4. 2017 pod zn. 1/208/2016
B6. ASTOR KOMPLEX s.r.o, vyjádření správce sítí ze dne 13. 1. 2017 pod zn. 1/208/2016
B7. ČR Ministerstvo obrany – Agentura komunikačních a informačních systémů, přeložka kabelu AČR.
souhlas (nepožadují přeložení stáv. Kabelového vedení), Čj. 6-695/2016-3255 ze dne 18. listopadu
2016
B8. Elektrárny Opatovice, a.s., vyjádření ze dne 8. 3. 2017, 52/17, příloha k vyjádření č. 47/17
B9. Elektrárny Opatovice a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 27. 12. 2016 č. 267/16 prodlouženo
16. 8. 2017
B10. Elektrárny Opatovice a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 27. 12. 2016 č. 267/16 prodlouženo
23. 11. 2018
B11. Magnalink, a. s., vyjádření o existenci sítí ze dne 21. 11. 2018 zn. 20181121-02DK
B12. GridServices, s.r.o, vyjádření ze dne 23. 2. 2017 pod zn. 5001454274
B13. GridServices, s.r.o, stanovisko ze dne 12. 8. 2019 pod zn. 5001969861
B14. Telco Pro Services, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 22. 2. 2017 zn. 017-19-PR2
B15. Telco Pro Services, a. s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 12. 11. 2018
pod zn. 0200832228 – nenahrazuje vyjádření k PD
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B16. Telco Pro Services, a. s., vyjádření k PD a souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 5. 8. 2019
pod zn. 019-01-PR8
B1. ČEZ ICT Services, a.s., Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 5. 12. 2016
zn. 0200531189
B2. ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 9. 2. 2017 zn.: 12-920500
B3. ČEZ Distribuce, a. s., Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 9. 2. 2017 zn. 1091571159
B4. ČEZ Distribuce, a. s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 12. 11. 2018 pod
zn. 0101017112 – nenahrazuje vyjádření k PD
B5. ČEZ Distribuce, a. s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 31. 7. 2019 pod zn. 1105031523
B6. ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení ze dne 19. 11. 2018
zn. 11726/2018-O
B7. Dial Telecom, a.s., vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení ze dne 13. 11. 2018
zn. HK639061
B8. Dial Telecom, a.s., vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení ze dne 4. 1. 2019
pod zn. HK446989
B9. UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření ke stavbě ze dne 18. 7. 2016, bez značky
B10. UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření o existenci veřejné komunikační sítě a všeobecné podmínky
ochrany vedení ze dne 15. 2. 2017, zn. E005803 / 14
B11. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., stanovení podmínek ochrany sítě elektronických
komunikací ze dne 9. 2. 2017 č.j. POS 190/17
B12. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
ze dne 13. 11. 2018 pod č.j. 779668/18
B13. Statutární město Hradec Králové, městská policie, odpověď na žádost o vyjádření k existenci sítí
ze dne 7. 12. 2016 zn. MMHK/223300/2016/MP/Kaš
B14. Statutární město Hradec Králové, městská policie, odpověď na žádost o vyjádření k existenci sítí
ze dne 6. 2. 2017 zn. MMHK/022031/2017/MP/Kaš
B15. Magistrát města Hradec Králové, odbor informatiky, vyjádření o existenci sítí ze dne 14. 12. 2016
pod zn. MMHK/223371/2016
B16. UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření o existenci veřejné komunikační sítě a všeobecné podmínky
ochrany vedení ze dne 13. 11. 2018, zn. E018402/18
B17. T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním
stavby v ochranném pásmu ze dne 13. 11. 2018 č.j. E41682/18
B18. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, odbor informačních
a komunikačních technologií, č.j. KRPH-104151-17/ČJ-2018-0500IT ze dne 26. listopadu 2018
B19. Královéhradecká provozní, a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 14. 11. 2018 zn. 1847/TD-18
B20. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební
povolení ze dne 2. 1. 2019 pod č. j. VAKHK/VHR/VJ/18/0328
B21. České
radiokomunikace,
a.s.,
vyjádření
k existenci
sítí
ze
dne
19. 11. 2018
pod zn. UPTS/OS/206454/2018
C:

Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

C1. Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, silniční správní úřad, Stanovisko silničního
správního úřadu na úseku pozemních komunikací ze dne 6. 2. 2017 pod SZ MMHK/022150/2017
OD1/Pac MMHK/023362/2017
•

Stavba bude realizována při zachování provozu na místní komunikaci ul. Komenského.

•

Pokud budou v rámci stavby realizovány přeložky inženýrských sítí v nové trase, je třeba
před vydáním územního rozhodnutí požádat zdejší odbor o povolení zvláštního užívání
komunikace – umístění sítí ve smyslu § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

•

Zařízení staveniště nebude umístěno na místní komunikaci.

•

Vozidla stavby budou na veřejné komunikace vyjíždět zcela očištěna.

•

V předstihu minimálně 30 dnů před zahájením prací na komunikaci, kde je umístěno
vyhrazené parkování, má dodavatel prací povinnost požádat zdejší odbor o jeho přemístění.
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•

V případě omezení provozu na komunikaci je povinností zhotovitele požádat zdejší odbor
v předstihu minimálně 30 dnů před zahájením prací o stanovení přechodné úpravy silničního
provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů.

•

Návrh a stanovení trvalého dopravního značení bude řešeno ve spolupráci s Policií ČR jako
samostatná akce. Vzhledem ke změně legislativy od 1. 1. 2016 je třeba požádat o stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích min. 90 dní před plánovaným termínem
kolaudace.

C2. Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, závazné stanovisko ze dne 7. 4. 2017 pod
MMHK/022033/2017/PP/VAS MMHK/065216/2017 PP/VAS
•

Oprava stezky pro chodce a cyklisty a povrchu v prostoru zimního stadionu a trasy
na „Hučák“ podle projektové dokumentace vypracované ve stupni DÚR+DSP+DZS+DPS
Ing. Pavlem Hodkem – Transconsult s.r.o., IČ 47455292, Nerudova 37, 500 02 Hradec
Králové pod názvem „Oprava stezky pro chodce a cyklisty a povrchu v prostoru zimního
stadionu a trasy na „Hučák“ z 02/2017, zák. č. 164510001, v prostoru ulic Komenského,
Rokycanova, Křižíkova, Jiráskovy sady, na pozemcích st. p. 1267/1, 1267/3, parc. č. 139/1,
139/12, 142/2, 235/2, 235/27, 235/38, 235/56, 235/57,235/59, 235/60, 235/70, 235/71,
235/73, 235/74, 235/75, 1440, 235/1, 235/46, 235/51, 1554 v katastrálním území hradec
králové, které se nachází na území Mšstské památkové zóny Hradec Králové, která byla
vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných
městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990 s platností od dne 01.11.1990
a na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové, které bylo
prohlášeno rozhodnutím odboru kultury Okresního národního výboru v Hradci Králové,
č.j. 847 ze dne 08.12.1987 dle podané žádosti a jejích příloh (projektová dokumentace výše
uvedená) je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná bez podmínek.

C3. ČR – Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, souhlasné
závazné stanovisko ze dne 14. srpna 2019 pod Sp. Zn. 80345/2019-1150-OÚZ-PCE
•

Řešeným územím prochází podzemní telekomunikační
jehož ochrana je již řešena v posuzované PD.

•

Pro vyloučení případných nejasností ohledně ochrany uvedeného kabelu upozorňuji
stavebníka, že požadavek na umístění kabelu do chráničky platí v celé, stavbou dotčené
délce. Jedná se o úsek od zatravněné plochy u Okresního soudu (parcela 235/39)
do křižovatky ulic Rokycanova, Československé armády a Komenského. V tomto úseku
bude kavel v místech zakrytí zpevněnými plochami a v místech základů VO osazen
do betonových žlabů s betonovým víkem nebo do obetonovaných půlených plastových
chrániček s přesahem min. 1 m na obou stranách.

•

Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů.
Zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem.
Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí,
že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem
podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem
AČR k jeho ochraně.

•

Tyto podmínky musí být uvedeny ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni
odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

•

Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady
v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali
v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace jsou určeny výhradně
pro účel. Pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo
dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklad pro zpracování dokumentace
další stavební nebo jiné akce a v žádném případě nebudou poskytnuty další osobě.

•

Z hlediska ochrany vojenských telekomunikačních vedení a sítí souhlasím s provedením
oprav stezek za předpokladu, že budou realizovány dle předložené dokumentace a za
dodržení výše uvedených podmínek. Kontaktní osoba: Mgr. Václav Papež, tel. 973 202 653.

vedení

vojenské

správy,

C4. Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, U přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové,
č.j. HSHK-1398-2/2017 ze dne 10. 3. 2016, souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu
na úseku požární ochrany

Č.j. MMHK/160762/2019 ST3/Fal

str. 8

C5. Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 1. 3. 2017,
SZ MMHK/021943/2017/ŽP/Čer MMHK/039380/2017
•

Vodní hospodářství (Rüc)
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
v platném znění, nemáme k realizaci záměru připomínky.

•

Ochrana přírody a krajiny (Mark)
Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění máme
připomínku týkající se ochrany dřevin ve vztahu k navrženému řešení zpevněných ploch.
Provádění zpevněných ploch v blízkosti stromů ohrožuje dřeviny v průběhu stavebních prací
poškozením kořenového systému nebo nadzemní části. Z tohoto důvodu bude nutné zajistit,
aby byla dodržena platná ČSN 839061 – Ochrana dřevin a porostů před poškozováním při
provádění stavebních prací. Je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii stromu,
nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím
k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Tím by totiž mohlo dojít ke
statické poruše stromu a následnému pádu. V zájmu bezpečnosti je třeba se jakéhokoli
negativního ovlinění stromů vyvarovat. V době provádění prací musí být před poškozením
ochráněny všechny stávající dřeviny. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně,
s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému, rovněž nebude neodborně
upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin (ochranném pásmu
v okapové linii koruny nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou měněny vláhové
poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd. Kmen všech stromů bude obedněn, aby
nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situaci na místě nutno
operativně vyřešit.
Pokud dojde přes uvedené požadavky k poškození stromů, může být stavebník správním
orgánem nebo ČIŽP citelně sankciován.
Zahájení prací bude předem oznámeno orgánu ochrany přírody a správci zeleně.

•

Ochrana ZPF (Čer)
Stavbou dotčné pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění, nemáme k realizaci záměru námitek.

•

Odpadové hospodářství (Črn)
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán
veřejné správy dle § 79 zákona o odpadech nemáme k záměru připomínky.
Odpady vznikající v rámci stavební činnosti budou využity nebo odstraněny v souladu
s ustanovením zákona o odpadech a souvisejícími vyhláškami. Při stavebních činnostech
nesmí být produkcí odpadů ohrožováno ani poškozováno životní prostředí.

•

Ochrana ovzduší (Par)
Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavebního
záměru z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
a k uvedenému záměru nemá námitek.
Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace
stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek
(instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).

C6. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Územní odbor Hradec
Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrský úsek, č.j. KRPH-12876-2/ČJ-2017-050206
ze dne 9. února 2017
•

Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených
i přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém
předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu samostatnou
zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 Zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,
projednán příslušným správním orgánem se zdejším dopravním inspektorátem a dále bude
sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu
v rámci řízení o povolení zvláštního užívání vedeného příslušným silničním správním
úřadem ve smyslu § 25 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů..
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•

V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) předloží
zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou
projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
(dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích podle § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, projednán
příslušným správním orgánem se zdejším dopravním inspektorátem.

•

V této souvislosti požadujeme, aby předložený návrh místní úpravy provozu řešil mimo jiné
i následujíc skutečností:
o Z důvodu zachování návazností cyklistické dopravy je třeba navrhovaný přechod
pro chodce u výjezdu z parkoviště hotelu „Stadion“ zaměnit za sdružený přechod
pro chodce a přejezd pro cyklisty.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
Statutární město Hradec Králové, Investiční odbor magistrátu města, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění:
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“, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení (žádost byla
postupně doplňována o chybějící podklady), uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako příslušný obecný stavební úřad vydal územní
rozhodnutí dne 18. 7. 2017 pod SZ MMHK/081452/2017 ST2/Ža, MMHK/120808/2017 ST2/Źa.
Dále Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako příslušný obecný stavební úřad vydal dne
23. 8. 2017 souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod zn. SZ MMHK/141897/2017 ST2/Ža,
č.j.: MMHK/144939/2017 ST2/Ža.
Povolení pro stavby může speciální stavební úřad vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu
příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
Dne 8. 7. 2019 pod SZ MMHK/154546/2017 OD1/Fal MMHK/123938/2019 ST3/Fal speciální stavební
úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště
a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální
stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení stanovil lhůtu 10 dnů od doručení oznámení
(dnem doručení je 15 den vyvěšení této vyhlášky) a upozornil, že v této lhůtě mohou účastníci řízení
uplatnit námitky ke stavebnímu řízení a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň stavební úřad ve svém
oznámení o zahájení stavebního řízení upozornil na tzv. „koncentrační zásadu“ a poučil dotčené orgány
a účastníky řízení, že závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona)
a námitky účastníků řízení ke stavebnímu řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim
v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet.
Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové – odbor
stavební, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu
druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být
přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny
níže a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
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Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
▪ podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):
Statutární město Hradec Králové, Investiční odbor magistrátu města, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
▪

podle § 109 písm. b) stavebního zákona (vlastník stavby, na níž má být provedena změna,
není-li stavebníkem):

- není jiný vlastník (než stavebník):
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
ČR Ministerstvo obrany – Agentura komunikačních a informačních systémů, IDDS: hjyaavk
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
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Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
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.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li
ve věci vydáno územní rozhodnutí.
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako příslušný obecný stavební úřad vydal
územní rozhodnutí dne 18. 7. 2017 pod SZ MMHK/081452/2017 ST2/Ža, MMHK/120808/2017
ST2/Źa. Dále Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako příslušný obecný stavební
úřad vydal dne 23. 8. 2017 souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod zn. SZ
MMHK/141897/2017 ST2/Ža, č.j.: MMHK/144939/2017 ST2/Ža.
Povolení pro stavby může speciální stavební úřad vydat jen se souhlasem obecného stavebního
úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
b) projektová dokumentace je úplná a přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu.
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, jiné technické, popř. jiné vybavení
potřebné k užívání stavby není třeba budovat.
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci,
popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.
e) stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení
a dotčených orgánů státní správy:
•

Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, souhlas podle § 15 odst. 2, ze dne 23. 8. 2017
pod SZ MMHK/141897/2017 ST2/Ža MMHK/144939/2017 ST2/Ža

•

Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, územní rozhodnutí ze dne 18. 7. 2017
pod SZ MMHK/081452/2017 ST2/Ža MMHK/120808/2017 ST2/Ža

•

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, silniční správní úřad, rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
ze dne 25. 5. 2015 pod SZ MMHK/087798/2015 OD1/Pac MMHK/092690/2015
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•

ČEZ Korporátní služby, s.r.o., souhlas se stavbou „ITI – úpravy pro nemotorovou dopravu před
zimním stadionem k Hučáku“ ze dne 9. 2. 2017, bez značky, dopis značky
MMHK/024818/2017/OI/Hof

•

Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, souhlas vlastníka pozemku
se stavbou „ITI – úpravy pro nemotorovou dopravu před zimním stadionem k Hučáku“ ze dne
8. 2. 2017 pod 175039/2016 – 28328, MMHK/024933/2017-Ren

•

Technické služby Hradec Králové, vyjádření ze dne 6. 1. 2017 pod zn. TSHK/2074/E/16 –
podmínky vyžadované odborem správy majetku města

•

České radiokomunikace, a.s., vyjádření
zn. UPTS/OS/169071/2017 – platnost 1 rok

•

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, závazné stanovisko ze dne 7. 4. 2017
pod MMHK/022033/2017/PP/VAS MMHK/065216/2017 PP/VAS

•

ASTOR KOMPLEX s.r.o, vyjádření správce sítí ze dne 7. 4. 2017 pod zn. 1/208/2016

•

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci pro územní
řízení ze dne 4. 4. 2017 pod č. j. VAKHK/VHR/VJ/17/0087 – pouze pro územní řízení

•

ČR – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů,
závazné stanovisko ze dne 14. března 2017 pod Sp. Zn. 1937/60356/2017-8201-OÚZ-PCE

•

Agentura komunikačních a informačních systémů, přeložka kabelu AČR . souhlas (nepožadují
přeložení stáv. Kabelového vedení), Čj. 6-695/2016-3255 ze dne 18. listopadu 2016

•

Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, U přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové,
č.j. HSHK-1398-2/2017 ze dne 10. 3. 2016, souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu
na úseku požární ochrany

•

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, stanovisko ze dne 1. 3. 2017,
MMHK/21939/2017 MMHK/38988/2017/HA/ŠK

•

Elektrárny Opatovice, a.s., vyjádření ze dne 8. 3. 2017, 52/17, příloha k vyjádření č. 47/17

•

Magnalink, a. s., vyjádření
pod zn. 20170307-02JV

•

Dopravní podnik města Hradec Králové, vyjádření ze dne 28.2.2017, zn. 29/298/2017

•

Technické služby Hradec Králové, vyjádření ze dne 7. 3. 2017 pod zn. TSHK/202/E/17

•

Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 1. 3. 2017,
SZ MMHK/021943/2017/ŽP/Čer MMHK/039380/2017

•

GridServices, s.r.o, vyjádření ze dne 23. 2. 2017 pod zn. 5001454274

•

Telco Pro Services, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 22. 2. 2017 zn. 017-19-PR2

•

ČEZ ICT Services, a.s., Sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 5. 12. 2016
zn. 0200531189

•

ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení ze dne 20. 2. 2017
zn. 2108/2017-O

•

Dial Telecom, a.s., vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení ze dne 16. 2. 2017
zn. HK466717

•

UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření o existenci veřejné komunikační sítě a všeobecné
podmínky ochrany vedení ze dne 15. 2. 2017, zn. E005803 / 14

•

UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření ke stavbě ze dne 18. 7. 2016, bez značky

•

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Územní odbor
Hradec Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrský úsek, č.j. KRPH-12876-2/ČJ-2017050206 ze dne 9. února 2017

•

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, sdělení k žádosti o vydání závazného
stanoviska ze dne 13. 2. 2017 SP. Zn. S-KHSHK 03203/2017/2 č.j. KHSHK
04012/2017/HOK.HK/No – není dotčeným orgánem

•

ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 9. 2. 2017 zn.: 12-920500

•

ČEZ Distribuce, a. s., Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 9. 2. 2017 zn. 1091571159

•

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., stanovení podmínek ochrany sítě elektronických
komunikací ze dne 9. 2. 2017 č.j. POS 190/17

k předložené

k existenci

projektové

sítí

ze

dne

dokumentaci

26. 4. 2017

ze

dne

pod

7. 3. 2017
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•

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, silniční správní úřad, Stanovisko silničního
správního úřadu na úseku pozemních komunikací ze dne 6. 2. 2015 pod SZ MMHK/022150/2017
OD1/Pac MMHK/023362/2017

•

Statutární město Hradec Králové, městská policie, odpověď na žádost o vyjádření k existenci sítí
ze dne 6. 2. 2017 zn. MMHK/022031/2017/MP/Kaš

•

Magnalink, a. s., vyjádření o existenci sítí ze dne 23. 1. 2017 zn. 1/208/2016

•

Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 5. 12. 2016 pod zn. 161205-141922977 – nejsou
sítě

•

UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření o existenci veřejné komunikační sítě a všeobecné
podmínky ochrany vedení ze dne 6. 12. 2016, zn. E023176 / 16

•

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ,
ze dne 8. 12. 2016 pod zn. 1/208/2016 – nejsou sítě

•

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, vyjádření k existenci sítí ze dne 12. 12. 2016
zn. TSHK/2015/E/16

•

T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním
stavby v ochranném pásmu ze dne 5. 12. 2016 č.j. E34095/16

•

Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Hradec Králové, vyjádření o existenci sítí
ze dne 13. 12. 2016 pod zn. 24793/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT – nejsou sítě

•

Sitel, spol. s r.o., vyjádření o existenci sítí ze dne 5. 12. 2016 pod zn. 1111605746

•

GridServices, s.r.o, vyjádření o existenci sítí ze dne 5. 12. 2016 pod zn. 5001520943 – nelze
použít

•

ČR – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů,
vyjádření ze dne 13. ledna 2017 pod Sp. zn. 200/58885/2017-8201-OÚZ-PCE – nelze použít
pro účely stavebního povolení,

•

Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí ze dne 14. 12. 2016
č.j. PVZ/16/44394/Hm/0 – nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením

•

Statutární město Hradec Králové, městská policie, odpověď na žádost o vyjádření k existenci sítí
ze dne 7. 12. 2016 zn. MMHK/223300/2016/MP/Kaš

•

Magistrát města Hradec Králové, odbor informatiky, vyjádření o existenci sítí ze dne 14. 12. 2016
pod zn. MMHK/223371/2016

•

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií, vyjádření o existenci sítí ze dne 15. 12. 2016 č.j. KRPH-110784-14/ČJ-2016-0500IT
– platnost do 15. 12. 2017

•

Královéhradecká provozní, a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 9. 12. 2016 zn. 1956/TD-16

•

Hradecké služby a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 9. 12. 2016 – nejsou sítě

•

Itself s.r.o., vyjádření o existenci sítí ze dne 14. 12. 2016 pod č.j. 16/005117 – nejsou sítě

•

euroAWK s.r.o., vyjádření o existenci sítí ze dne 6. 1. 2017 – nejsou sítě

•

Elektrárny Opatovice a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 27. 12. 2016 č. 267/16 prodlouženo
16. 8. 2017

•

Dopravní podnik města Hradec Králové a.s., vyjádření ze dne 21. 12. 2016 – nejsou sítě

•

Dial Telecom, a.s., vyjádření k dokumentaci pro předprojektový průzkum ze dne 7.12.2016
pod zn. HK446989

•

Telco Pro Services, a. s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 14. 8. 2017
pod zn. 0200636431

•

ČEZ ICT Services, a. s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 5. 12. 2016
pod zn. 0200531189 – informativní

•

ČEZ Distribuce, a. s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 14. 8. 2017
pod zn. 0100788770 – nenahrazuje vyjádření k PD

•

ČEZ Distribuce, a. s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 5. 12. 2016
pod zn. 0100666914 – nenahrazuje vyjádření k PD

•

Česká telekomunikační infrastruktura
ze dne 5. 12. 2016 č.j. 771680/16

•

České
radiokomunikace,
a.s.,
pod zn. UPTS/OS/169071/2017

a.s.,

vyjádření

a.s.,

vyjádření
k existenci

vyjádření

pro
sítí

o

existenci

předprojektovou
ze

dne

sítí

přípravu

12. 12. 2016
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•

ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení ze dne 28. 12. 2016
zn. 1/208/2016

•

ASTOR KOMPLEX s.r.o, vyjádření správce sítí ze dne 13. 1. 2017 pod zn. 1/208/2016

•

Dial Telecom, a.s., vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení ze dne 13. 11. 2018
zn. HK639061

•

ČEZ Distribuce, a. s., sdělení o existenci
komunikačního vedení ze dne 12. 11. 2018
pod zn. 0101017112 – nenahrazuje vyjádření k PD

•

Telco Pro Services, a. s., sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 12. 11. 2018 pod
zn. 0200832228 – nenahrazuje vyjádření k PD

•

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
ze dne 13. 11. 2018 pod č.j. 779668/18

•

UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření o existenci veřejné komunikační sítě a všeobecné
podmínky ochrany vedení ze dne 13. 11. 2018, zn. E018402/18

•

Královéhradecká provozní, a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 14. 11. 2018 zn. 1847/TD-18

•

České
radiokomunikace,
a.s.,
pod zn. UPTS/OS/206454/2018

•

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.,
ze dne 16. 11. 2016 pod zn. 2272/THHK/2018/Zv – nejsou sítě

•

ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení ze dne 19. 11. 2018
zn. 11726/2018-O

•

Magnalink, a. s., vyjádření o existenci sítí ze dne 21. 11. 2018 zn. 20181121-02DK

•

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, vyjádření k existenci sítí ze dne 20. 11. 2018
zn. TSHK/2245-1/E/18

•

TECHNICKÉ SLUŽBY
zn. TSHK/2245/E/18

•

Elektrárny Opatovice a.s., vyjádření o existenci sítí ze dne 27. 12. 2016 č. 267/16 prodlouženo
23. 11. 2018

•

T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním
stavby v ochranném pásmu ze dne 13. 11. 2018 č.j. E41682/18

•

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, odbor informačních
a komunikačních technologií, č.j. KRPH-104151-17/ČJ-2018-0500IT ze dne 26. listopadu 2018

•

Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 28. 11. 2018 pod zn. 181113-0917100365 –
nejsou sítě

•

Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí ze dne 14. 12. 2016
č.j. PVZ/18/46659/Ši/0 – nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením

•

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební
povolení ze dne 2. 1. 2019 pod č. j. VAKHK/VHR/VJ/18/0328

•

Dial Telecom, a.s., vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení ze dne 4. 1. 2019
pod zn. HK446989

•

Sitel, spol. s r.o., vyjádření o existenci sítí ze dne 13. 11. 2018 pod zn. 1111805104 – nejsou sítě

•

ČR – Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
stanovisko ze dne 15. července 2019 pod Sp. zn. 2019/76011-1150-OÚZ-PCE

•

ČEZ Distribuce, a. s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 31. 7. 2019 pod zn. 1105031523

•

Telco Pro Services, a. s., vyjádření k PD a souhlas s činností v ochranném pásmu
ze dne 5. 8. 2019 pod zn. 019-01-PR8

•

GridServices, s.r.o, stanovisko ze dne 12. 8. 2019 pod zn. 5001969861

•

ČR – Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majektem, odbor ochrany územních zájmů,
souhlasné závazné stanovisko ze dne 14. srpna 2019 pod Sp. Zn. 80345/2019-1150-OÚZ-PCE

HRADEC

vyjádření

KRÁLOVÉ,

k existenci

souhrnné

sítí

ze

dne

vyjádření

vyjádření

ze

o

19. 11. 2018
existenci

dne

sítí

4. 12. 2018

Smlouvy:
•

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016_0052 – HK, Stezka ZS,
SO 453, překl., VPIC (SO 453 Stranová přeložka CETIN), průvodní list 2016/1819, smlouva
a další přílohy
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•

Smlouva o realizaci přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ČEZ
ICT Services, a.s. – SO 455 – Stranová přeložka OK ČEZ ICT Services, a.s. v souvislosti s akcí
„020-158 ITI – úpravy pro nemotorovou dopravu před ZS k Hučáku, průvodní list 2016/1946,
smlouva a další přílohy

•

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací SO 452 Stranová přeložka OK
Magnalink, a.s. – stavba „ITI-úpravy pro nemotorovou dopravu před ZS k Hučáku, průvodní list
2016/2030, smlouva a další přílohy

•

Smlouva o realizaci přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační EOP, a.s.
– SO 456 – Stranová přeložka SEK EOP, a.s. v souvislosti s akcí „020-158 ITI – úpravy pro
nemotorovou dopravu před ZS k Hučáku, průvodní list 2016/1947, smlouva a další přílohy

•

Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací
UPC ČR . SO 454 – Stranová přeložka OK UPC Česká republika, s.r.o. v souvislosti s akcí „020158 ITI – úpravy pro nemotorovou dopravu před ZS k Hučáku, průvodní list 2016/1947, smlouva
a další přílohy

•

Okresní soud v Hradci Králové, souhlas se stavbou „ITI – úpravy pro nemotorovou dopravu před
zimním stadionem k Hučáku“ na části pozemku č. 235/46

•

Smlouva o právu provést stavbu č. 322/2017 mezi Českou republikou – Okresním soudem
v Hradci Králové jako vlastníkem pozemku parc. č. 235/46 a stavebníkem Statutárním městem
Hradec Králové (doplnění 1. 2. 2018)

•

Smlouva o právu provést stavbu č. 323/2017 mezi ČEZ Korporátní služby, s.r.o. jako vlastníkem
pozemku parc. č. 1554 a stavebníkem Statutárním městem Hradec Králové

Stavebník doložil:
•

Projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Pavel Hodek, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby ČKAIT – 0601666

•

Plán kontrolních prohlídek stavby

•

Vyjádření zpracovatele dokumentace ze dne 26. 5. 2017

•

Doplnění žádosti ze dne 24. 8. 2017 pod MMHK/147280/2017

•

Doplnění žádosti ze dne 1. 2. 2018 pod MMHK/022261/2018

•

Doplnění žádosti ze dne 11. 3. 2019 pod MMHK/046448/2019

•

Doplnění žádosti ze dne 3. 9. 2019 pod MMHK/157637/2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly
zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Stavební úřad nedal do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky na uzavírání smluv. Uzavírání smluv
se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební úřad vymáhat. Dále stavební úřad nedal
do podmínek stavebního povolení požadavky pro umístění dopravního značení a požadavky
pro vysazování stromů a okrasných dřevin. Dopravní značení se umísťuje na základě stanovení
dopravního značení ke kolaudaci stavby a vysazování stromů a okrasných dřevin není předmětem
povolení speciálního stavebního úřadu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.
Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody,
pro které by stavební povolení nemohl vydat.
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Upozornění:
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.
Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady na rozhodující výrobky použité při stavbě (§ 156 zák.
č. 183/2006 Sb.). Stavebník při kontrolní prohlídce dále předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122,
§ 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního
povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení
stavby nebo ověřené projektové dokumentaci - 2 x)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona)
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy
• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství Hradec Králové
• Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní
odbor Hradec Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrské pracoviště
• Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí
• Magistrát města Hradec Králové – odbor památkové péče
• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována)
• Magistrát města Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády
č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
- stavební deník k nahlédnutí
- geometrický plán
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich
využití nebo odstranění
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních
vedení inženýrských sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených
kontrolách
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3Česká
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 3Strašnice
• 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
• ČR Ministerstvo obrany – Agentura komunikačních a informačních systémů
• 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
- stanovení místní (přechodné) úpravy provozu, na základě kterého bylo realizováno VDZ a SDZ
- upozorňujeme, že podmínkou kolaudace stavby je nabytí účinnosti místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích, stanovení místní úpravy bude provedeno formou opatření
obecné povahy
- doklad o doložení využití nebo odstranění vzniklých odpadů
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- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího
vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému
obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
Opatření dotčených orgánů státní správy, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí,
jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto stavebním povolení.
V předstihu minimálně 30 dnů před zahájením prací na komunikaci je povinnost zhotovitele požádat
zdejší odbor o stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a následně v předstihu min. 90 dní
požádat o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (opatření obecné
povahy). Doklady o stanovení místní úpravy provozu budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu, nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové – odboru dopravy a silničního hospodářství podáním
u zdejšího správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední
den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

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

Otisk úředního razítka

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):
- ověřená dokumentace stavby a štítek "STAVBA POVOLENA"

Toto rozhodnutí 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.
Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup,
a to na www.hradeckralove.org.
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Vyvěšeno dne ..................................

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

………………………………………..

…………………………………………

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
razítko

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
razítko

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

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
………………………………………..………….
Doručí se:
účastníci (dodejky)
Statutární město Hradec Králové, Investiční odbor magistrátu města, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
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
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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
ČR Ministerstvo obrany – Agentura komunikačních a informačních systémů, IDDS: hjyaavk
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
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

