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ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
POVOLENÍ VÝJIMKY
Výrok:
Obec Hvozdnice, IČO 45978662, Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany
(dále jen "stavebník") podala dne 16.7.2020 žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením pro stavbu: HVOZDNICE JIH - ZÁSTAVBA RD, I. Etapa, SO 01 Komunikace a
zpevněné plochy a SO 03 kanalizace dešťová. Stavební povolení pro tento záměr vydal
Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební dne 1.8.2018 pod značkou SZ
MMHK/043449/2018 ST3/Hr.
Vzhledem k tomu, že změnu stavby před dokončením je možné povolit pouze v souladu
s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí, podal stavebník
dne 22.7.2020 žádost o změnu územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Hradec
Králové, odborem stavebním pro stavbu: HVOZDNICE JIH - ZÁSTAVBA RD, I. Etapa. Územní
rozhodnutí pro tento záměr bylo vydáno dne 21.3.2017 pod zn. SZ MMHK/070436/2016
ST3/Koh. Z důvodu nedostatečné šířky chodníku v části stavby stavebník zároveň požádal o
povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Předmětem žádosti jsou úpravy v řešení objektu SO 01 Komunikace a zpevněné plochy,
spočívající v úpravě křižovatky v severní části lokality a v úpravách chodníků v území.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")
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v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 a § 94 stavebního zákona žádost o vydání
změny územního rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto posouzení podle § 94
stavebního zákona v y d á v á
změnu rozhodnutí o umístění stavby

II.

v řízení o povolení výjimky posoudil podle § 169 odst. 2 stavebního zákona žádost o
povolení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb a na základě tohoto posouzení podle § 169 odst. 2, 3, 5 a 6 stavebního zákona
povoluje
výjimku z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

pro stavbu:
HVOZDNICE JIH - ZÁSTAVBA RD - I. etapa
na pozemcích parc. č. 13, 14, 61/46, 176, 212/1, 214/1, 214/3, 214/4, 214/5, 214/7, 214/39,
218/1, 218/49, 218/55, 218/56 v katastrálním území Hvozdnice u Hradce Králové
a současně jako speciální silniční stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
III. v řízení o změně stavby před jejím dokončením posoudil podle 118 stavebního zákona
žádost o změnu stavby před jejím dokončením a na základě tohoto posouzení podle § 118
a 115 stavebního zákona p o v o l u j e
změnu stavby před jejím dokončením
pro stavbu:
HVOZDNICE JIH - ZÁSTAVBA RD - I. etapa
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 03 kanalizace dešťová
na pozemcích parc. č. 13, 14, 61/46, 176, 212/1, 214/1, 214/3, 214/4, 214/5, 214/7, 214/39,
218/1, 218/49, 218/55, 218/56 v katastrálním území Hvozdnice u Hradce Králové.
1. Druh stavby:
Veřejná dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu 39 rodinných domů a plochy veřejného
prostranství, a to:
Dopravní infrastruktura:
místní obslužné komunikace včetně podélných parkovacích stání
Technická infrastruktura:
energetická (distribuční kabelový rozvod nn včetně připojovacích skříní)
vodovodní řad včetně vodovodních přípojek
kanalizace - splašková kanalizace včetně přípojek splaškové kanalizace
dešťová kanalizace
STL plynovod včetně plynovodních přípojek
veřejné osvětlení
2.

Účel stavby:
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Navrhovaná stavba veřejné infrastruktury bude sloužit jako kompletní připravenost území pro
výstavbu 39 rodinných domů.
3. Umístění změny stavby:
Změnou stavby budou dotčeny pozemky parc. č. 13, 14, 61/46, 176, 212/1, 214/1, 214/3, 214/4,
214/5, 214/7, 214/39, 218/1, 218/49, 218/55, 218/56 v katastrálním území Hvozdnice u Hradce
Králové, jak je zakresleno na výkrese situace stavby v měřítku 1 : 500. Situace je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.
4.

Popis změny stavby:

Výpis konkrétních změn po jednotlivých stavebních objektech:
Komunikace a zpevněné plochy
-

-

5.

Křižovatka na severním okraji staveniště (napojení na parc. č. 176 v k.ú. Hvozdnice u
Hradce Králové) a navazující část komunikace byla směrově upravena tak, aby byl
respektován stávající nadzemního vedení NN. V trase komunikace mezi km 0,000 – 0,060
byly z tohoto důvodu zrušeny dva protisměrové směrové oblouky.
Chodník ve střední části území, vedený podél obslužné komunikace, byl přemístěn z pravé
strany komunikace na její levou stranu, při zachování stejné šířky. Z tohoto důvodu budou
provedena nová místa pro přecházení k větvím zklidněných komunikací na trasách A a B.
U míst pro přecházení, kde je šířka chodníku pouze 2.ém, tj. kde signální pás nemá délku
minimálně 1,5m , je doplněn vodící pás přechodu.
Šířka chodníku ze severní části obslužné komunikace ke zklidněné komunikaci na trase A
bude v omezené délce cca 10m z důvodu majetkoprávních vztahů zúžena na 1,25m. (Toto
zúžení je předmětem povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb.)
Pro provedení změny stavby se stanoví tyto další podmínky:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení č.zak.
04817, kterou vypracoval Ing. Josef Javůrek, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavy ČKAIT - 0601523 a č. zak. 02613, kterou vypracoval Kamil
Hronovský, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT –
0601891 a dále dle dokumentace, která byla podkladem pro vydání změny územního
rozhodnutí a změny stavby před jejím dokončením datovaná dne 05/2020 kterou rovněž
zpracoval Ing. Josef Javůrek, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové a Kamil Hronovský,
autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT – 0601891,.
který vypracovanou dokumentaci autorizoval. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
Ostatní podmínky územního rozhodnutí ze dne 21.3.2017 pod zn.: SZ MMHK/070436/2016
ST3/Koh a stavebního povolení ze dne 1.8.2018 pod zn. SZ MMHK/043449/2018 ST3/Hr
zůstávají beze změny.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
− Obec Hvozdnice, IČ: 45978662, Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany
− Zemědělské družstvo Libčany, Libčany 230, 503 22 Libčany
− ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec
Králové
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Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Odůvodnění:
Obec Hvozdnice, IČO 45978662, Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany podala dne
16.7.2020 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením pro stavbu: HVOZDNICE
JIH - ZÁSTAVBA RD, I. Etapa, SO 01 Komunikace a zpevněné plochy a SO 03 kanalizace
dešťová. Stavební povolení pro tento záměr vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor
stavební dne 1.8.2018 pod značkou SZ MMHK/043449/2018 ST3/Hr.
Vzhledem k tomu, že změnu stavby před dokončením je možné povolit pouze v souladu
s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí, podal stavebník
dne 22.7.2020 žádost o změnu územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Hradec
Králové, odborem stavebním pro stavbu: HVOZDNICE JIH - ZÁSTAVBA RD, I. Etapa. Územní
rozhodnutí pro tento záměr bylo vydáno dne 21.3.2017 pod zn. SZ MMHK/070436/2016
ST3/Koh. Vzhledem k nedostatečné šířce chodníku v části stavby stavebník zároveň požádal o
povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po posouzení žádostí a s ohledem na zásady rychlosti a hospodárnosti řízení, kdy stavební
úřad zjistil, že řízení o změně územního rozhodnutí, změně stavby před jejím dokončením a
řízení o výjimce spolu věcně souvisí bylo usnesením ze dne 23.7.2020 pod zn. SZ
MMHK/120789/2020 ST3/Hr rozhodnuto o spojení těchto 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") v řízeních o žádostech ve věci:
1. změny územního rozhodnutí
2. povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
a současně jako speciální silniční stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona v řízení
o žádosti ve věci:
1. změny stavby před jejím dokončením
pro záměr HVOZDNICE JIH - ZÁSTAVBA RD - I. etapa SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
a SO 03 kanalizace dešťová na pozemcích parc. č. 13, 14, 61/46, 176, 212/1, 214/1, 214/3,
214/4, 214/5, 214/7, 214/39, 218/1, 218/49, 218/55, 218/56 v katastrálním území Hvozdnice u
Hradce Králové opatřením ze dne 23.7.2020 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení spojeného řízení o změně územního rozhodnutí a řízením o změně
stavby před jejím dokončením. Jelikož jsou stavebnímu úřadu známy poměry v území, žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad v souladu s § 87
odst. 1 a § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Současně stavební úřad oznámil účastníkům řízení o povolení výjimky podle § 47 odst. 1
správního řádu zahájení řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyzval je, aby své
vyjádření k podkladům rozhodnutí uplatnili do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stanovené lhůtě uplatnila námitku paní Simona Nosková , jak účastník řízení o změně
územního rozhodnutí a řízení o změně stavby před jejím dokončením. Paní Simona Nosková je
účastníkem těchto řízení na základě § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. e) stavebního zákona.
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Námitka byla podána dne 11.8.2020, tedy ve stanovené lhůtě a jejím předmětem je změna
přístupu na pozemek parc.č. 61/44 v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové přes veřejnou zeleň na
místo plánované komunikace. Důvodem podání námitky jsou obavy namítající ze znevýhodnění
možnosti napojení pozemku parc.č. 61/44 na nově budovanou veřejně přístupnou komunikaci,
kde změnou řešení komunikace dochází k napojení pozemku přes zeleň
K projednání této námitky stavební úřad svolal na 2.9.2020 ústní jednání, za účasti namítajícího
účastníka řízení a stavebníka, obce Hvozdnice, zastoupené starostou obce panem Špicarem.
K podané námitce stavební úřad v průběhu jednání sdělil, že oproti dokumentaci, projednané
v rámci stavebního řízení pro stavbu komunikace a zpevněných ploch, pro kterou bylo dne
1.8.2018 pod zn SZ MMHK/043449 ST3/Hr vydáno stavební povolení, nedochází v řešení
napojení pozemku parc.č. 61/44 k žádné změně. Dále bylo zástupcem stavebního úřadu
objasněno, že změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením se v souladu s §
94 odst. 1 a § 118 odst. 3 projednává pouze v rozsahu navržených změn a projednává se
pouze s účastníky, kterých se tato změna dotýká. Přičemž způsob připojení pozemku parc.č.
61/44 v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové není předmětem změny územního rozhodnutí a
změny stavby před jejím dokončením.
Způsob napojení pozemku parc.č. 61/44, který vyplývá z řešení dané lokality, je možný
samostatným sjezdem. Požadovaným podkladem pro následné zřízení sjezdu, je pouze
povolení sjezdu vydané vlastníkem komunikace. Vzhledem k tomu, že připojována bude pouze
jedna nemovitost, veřejně přístupná komunikace není vyžadována. Přičemž povolení sjezdu
nepodléhá žádnému povolení stavebního úřadu (viz § 79 odst. 2 písm. i) stavebního zákona)
pouze souhlasu vlastníka dotčené komunikace – zde obce Hvozdnice.
Při projednání námitky došlo k dohodě mezi namítajícím účastníkem řízení a zástupcem obce
Hvozdnice, kdy zástupce obce, starosta pan Špicar uvedl, že obec souhlasí s povolením sjezdu
na pozemek parc. č. 61/44 v k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona
s přihlédnutím k ustanovení § 94 odst. 1 stavebního zákona, podle kterého návrh na změnu
územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této změny. Dále se zabýval otázkou
účastníků řízení změny stavby před dokončením podle § 109 stavebního zákona, kterou
stavební úřad podle § 118 odst. 3 projedná s účastníky stavebního řízení v rozsahu, v jakém se
změna přímo dotýká jejich práv a otázkou účastníků řízení o povolení výjimky podle § 27
správního řádu. Předpoklad být účastníkem má dvě podmínky. Existenci vlastnického nebo
jiného věcného práva jako podmínku základní. Druhou podmínkou je, že existující právo může
být přímo dotčeno. Při posuzování vlastnického nebo jiného věcného práva stavební úřad
vycházel z listin doložených stavebníkem a z dostupných údajů katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Při
posuzování existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby
včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a
jeho prováděcími předpisy, a to v rozsahu navržené změny již umístěné a povolené stavby. Při
tom dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva těch
osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku územního rozhodnutí, a proto jim přiznal postavení
účastníka řízení.
Účastníci řízení:
účastníci řízení o změně územního rozhodnutí
− Obec Hvozdnice, IČ: 45978662, Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany
− Zemědělské družstvo Libčany, Libčany 230, 503 22 Libčany
− ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
− Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
− GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
− Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
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Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, sousedním
pozemkům a stavbám na nich může být rozhodnutím dotčeno:
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1, 3 stavebního zákona; identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 15/3, 15/4, 16/2, 16/5, 25/1, 25/11, 25/12, 25/13, 61/19, 61/20, 61/41, 61/42,
61/43, 61/44, 61/45, 61/47, 61/48, 214/6, 214/32, 214/33, 214/34, 214/35, 214/42,
214/43, 214/44, 214/45, 218/4, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/13, 218/47, 218/48,
218/50, 218/54, 218/57, 218/58, 218/59, 218/62, 218/63, 218/64, 218/65, 218/66, 219/1,
219/12, 219/13, 219/14, 219/15, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22 v
katastrálním území Hvozdnice u Hradce Králové

účastníci řízení o povolení výjimky
− Obec Hvozdnice, IČ: 45978662, Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany
účastníci řízení o změně stavby před jejím dokončením
− Obec Hvozdnice, IČ: 45978662, Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany
− Zemědělské družstvo Libčany, Libčany 230, 503 22 Libčany
− ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
− Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
− GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
− Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
− Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, sousedním
pozemkům a stavbám na nich může být rozhodnutím dotčeno:
v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona; identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 15/3, 15/4, 16/2, 16/5, 25/1, 25/11, 25/12, 25/13, 61/19, 61/20, 61/41, 61/42,
61/43, 61/44, 61/45, 61/47, 61/48, 214/6, 214/32, 214/33, 214/34, 214/35, 214/42,
214/43, 214/44, 214/45, 218/4, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/13, 218/47, 218/48,
218/50, 218/54, 218/57, 218/58, 218/59, 218/62, 218/63, 218/64, 218/65, 218/66, 219/1,
219/12, 219/13, 219/14, 219/15, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22 v
katastrálním území Hvozdnice u Hradce Králové

Stavební úřad žádost o změnu výše citovaného územního rozhodnutí, změnu stavby před jejím
dokončením a povolení výjimky z obecných technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb projednal ve smyslu ustanovení § 94 odst. 1, § 118 odst. 3 a § 169
stavebního zákona v rozsahu této změny a předložené žádosti přezkoumal z hledisek
uvedených v § 90, 111 a 169 stavebního zákona.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického
vybavení k napojení stavby. S dotčenými orgány, jejichž rozhodnutí nebo opatření k podané
žádosti byla získána před oznámením projednání zahájení spojeného řízení, omezil projednání
podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny.
Stavební úřad na základě výsledků provedeného řízení a vyhodnocení podkladů pro vydání
rozhodnutí neshledal důvody, pro které by změnu územního rozhodnutí o umístění shora
uvedené stavby, změnu stavby před jejím dokončením a povolení výjimky z ustanovení bodu
1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nemohl vydat.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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, jednotlivé výroky nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací stavby.
Příloha:
- situace v měřítku 1 : 500 /volně zmenšeno/

Eva Hrušková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci řízení pro změnu územního rozhodnutí podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a podle §
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pro změnu stavby před jejím dokončením podle §
109 písm. a), b), c) a d) a pro výjimku podle § 27 odst. 1 správního řádu
(dodejka, datová schránka):
− Obec Hvozdnice, IDDS: esmapmp
− Zemědělské družstvo Libčany, IDDS: 4x4u4t9
− ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
− Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
− GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
− Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
účastníci řízení pro změnu územního rozhodnutí podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona a pro změnu stavby před jejím dokončením podle § 109 písm. e) (doručení
veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu, respektive § 87
odst. 1, 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona); identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
− parc. č. 15/3, 15/4, 16/2, 16/5, 25/1, 25/11, 25/12, 25/13, 61/19, 61/20, 61/41, 61/42, 61/43,
61/44, 61/45, 61/47, 61/48, 214/6, 214/32, 214/33, 214/34, 214/35, 214/42, 214/43, 214/44,
214/45, 218/4, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/13, 218/47, 218/48, 218/50, 218/54, 218/57,
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218/58, 218/59, 218/62, 218/63, 218/64, 218/65, 218/66, 219/1, 219/12, 219/13, 219/14,
219/15, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22 v katastrálním území Hvozdnice u
Hradce Králové
dotčené orgány
(dodejka, datová schránka):
− Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
− Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor HK-dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení:
− Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové

Podle § 92 a § 115 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu
se rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením
účastníkům řízení uvedenýmh v § 85 odst. 2 písm. a) a b) a § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona doručuje veřejnou vyhláškou.
Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona a § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou
vyhláškou provede vyvěšením písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města
Hradec Králové. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je
stavebním úřadem.
Písemnost
bude
též
zveřejněna
způsobem
umožňující
dálkový
přístup
– www.hradeckralove.org
Toto rozhodnutí 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.

Č.j. MMHK/152539/2020 ST3/Hr

str. 9

