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DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako příslušný správní orgán vydal rozhodnutí
č.j. MMHK/128186/2019 ST1/JA dne 17.7.2019, které se týká změny stavby:
Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - st.hr.ČR/PL,
stavba 1106-1 Hradec Králové - Předměřice nad Labem
Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost
v označení stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. kdy došlo k záměně číslice „8“ a číslice „6“:
•

na straně 2 a to tak, že text zřejmé nesprávnosti podmínky označené jako 2.a):

„GasNet, s.r.o., značka 5001698001, …"
opravuje textem:
„GasNet, s.r.o., značka 5001898001, …"
• na straně 3 a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:
„GasNet, s.r.o., značka 5001698001, …“
opravuje textem:
„GasNet, s.r.o., značka 5001898001, …"
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 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
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3
Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531, 140 00 Praha 4
Odůvodnění:
Dne 6.8.2019 upozornila společnost GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602
00 Brno jakožto účastník řízení na zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí ze
dne 17.7.2019, vydané pod spisovou značkou SZ MMHK/055958/2019 ST1/JA, číslem
jednacím MMHK/128186/2019 ST1/JA. Správní orgán tuto skutečnost posoudil a zjistil, že ve
výroku písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost, kdy v označení
stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. došlo k záměně číslice „8“ a číslice „6“. Správní orgán
rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. b) stavebního zákona (vlastník stavby, na níž
má být provedena změna, není-li stavebníkem):
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na
kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k
pozemku prováděním stavby přímo dotčeno):
-------------Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena):
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03
Králové

Hradec

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3
Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531, 140 00 Praha 4
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního
pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno):
Vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parc. č. 834/16; 167/117; 167/66 v
katastrálním území Stěžery, par. č. 570/1 v katastrálním území Plačice, parc. č. 469/3;
469/4 v katastrálním území Kukleny.
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona (ten, kdo má k
sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li
být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno):
Oprávněný z věcného břemene k pozemku parc. č. 167/66 v katastrálním území
Stěžery.
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Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník,
který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
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.
Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí,
správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným
obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních
deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Ing. Michal Jandík
vedoucí stavebního odboru
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................

Sejmuto dne: ..................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..

Sejmuto dne:…………………………

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

