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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
SPOJENÉ S ROZHODNUTÍM O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") spojeném s územním řízením o dělení
nebo scelování pozemků posoudil podle § 94o a § 90 stavebního zákona žádosti ze dne
14.4.2022 o:
I.

vydání společného povolení,

II.

vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,

které shodně podal
Georgios Karadzos, nar. 17.4.1958, Borovičky 3200, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
kterého na základě plné moci zastupuje Miroslava Loudová, nar. 15.5.1980, Skalice 113,
503 03 Skalice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r,

kterým povoluje soubor staveb:
obytný soubor 15 rodinných domů v obci Lochenice
obsahující objekty:
SO 01
rodinné domy 01 - 15, domovní rozvody sítí technického vybavení, krytá
stání pro automobily, zpevněné plochy, akumulační nádrže a oplocení
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komunikace včetně zpevněných parkovacích ploch, propojovací chodníky
dešťová kanalizace včetně 18 přípojek
vodovodní řad včetně 19 přípojek
kanalizační řad včetně 19 přípojek
plynovod včetně 17 přípojek
elektrické vedení NN v lokalitě
veřejné osvětlení včetně přeložky současného vedení
vedení místního rozhlasu včetně přeložky současného vedení
slaboproudé (sdělovací) vedení včetně přípravy pro připojení
kabelové vedení NN pro připojení obytného souboru

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 115/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 142/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 143 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
p. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 268/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 216/2 (trvalý
travní porost), parc. č. 216/21 (orná půda), parc. č. 216/22 (zahrada), parc. č. 216/26
(zahrada), parc. č. 216/28 (orná půda), parc. č. 225/2 (zahrada), parc. č. 226/4 (zahrada),
parc. č. 229 (zahrada), parc. č. 1210/1 (ostatní plocha), parc. č. 1402 (ostatní plocha), parc. č.
2083 (vodní plocha), parc. č. 2084 (trvalý travní porost), parc. č. 2085 (orná půda), parc. č.
2086 (ostatní plocha) v katastrálním území Lochenice.

II.

podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
vydává rozhodnutí o dělení a scelování pozemků

parc. č. 2085 (orná půda) v katastrálním území Lochenice
pro vymezení pozemků v obytném souboru pro 15 rodinných domů a pro veřejný prostor

Druh a účel povolovaných staveb:
Soubor staveb obsahuje:
- rodinné domy 01 – 15 s domovními rozvody sítí technického vybavení, krytými stáními pro
automobily, zpevněnými plochami, akumulačními nádržemi a oplocením; 18 přípojek
dešťové kanalizace; 19 vodovodních přípojek; 19 kanalizačních přípojek; 17 plynovodních
přípojek; elektrické vedení NN v lokalitě; veřejné osvětlení včetně přeložky současného
vedení; vedení místního rozhlasu včetně přeložky stávajícího vedení; slaboproudé
(sdělovací) vedení včetně přípravy pro připojení; kabelové vedení NN pro připojení obytného
souboru,
jako stavbu obecnou,
− komunikaci včetně zpevněných parkovacích ploch a propojovacích chodníků,
jako stavbu veřejné účelové komunikace,
- dešťovou kanalizaci; vodovodní řad; kanalizační řad,
jako stavbu vodního díla.
Účelem stavby je realizace nového obytného souboru rodinných domů v obci Lochenice včetně
zajištění veřejné dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území napojením na
stávající veřejnou infrastrukturu v obci.
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Umístění souboru staveb na pozemku:
Všech 15 rodinných domů včetně doplňkových staveb na vlastních pozemcích vymezených
oplocením jednotlivých pozemků dle navrženého dělení, bude umístěno pouze na dnešním
pozemku parc.č. 2085 v k.ú. Lochenice. Tento a dále všechny ostatní výše uvedené pozemky
budou dále dotčeny vedením dopravní a technické infrastruktury pro zajištění obsluhy území.
Umístění staveb souboru je zakresleno v koordinačním situačním výkresu stavby č. C.3.
Jako stavební pozemek se vymezují pozemky parc.č. 2085, 2084, 216/2 v k.ú. Lochenice
v celých svých výměrách a dále část pozemku parc.č. 2086 v k.ú. Lochenice v rozsahu dotčení
stavebním záměrem. Mimo stavební pozemek budou umístěny pouze stavby vedení veřejné
technické infrastruktury.
Popis souboru staveb:
SO 01

rodinné domy 01 - 15, domovní rozvody sítí technického vybavení, krytá
stání pro automobily, zpevněné plochy, akumulační nádrže a oplocení
Je navrženo celkem 15 rodinných domů, každý s jednou bytovou jednotkou pro čtyřčlennou
rodinu. Domy jsou navrženy ve variantách samostatný dům a dvojdům. Každý dům bude na
vlastním samostatném oploceném pozemku. Součástí každého domu bude kryté stání pro dva
automobily, terasa, zpevněné plochy přístupu a příjezdu, připojení domovními rozvody
inženýrských sítí a objekty k retenci dešťových vod. Umístění jednotlivých domů a doplňkových
staveb na pozemcích bude splňovat odstupové vzdálenosti stanovené v § 25 odst. 2 a 5
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Stavby rodinných domů budou přízemní s obytným podkrovím, kryté sedlovými střechami se
sklonem 35°. Domy budou plošně založeny pomocí základových betonových pasů a pilotů.
Stěny nosné a obvodové budou provedeny jako zděné, keramické, systému POROTHERM,
Obvodové stěny budou zatepleny EPS systémem. Stropní konstrukce jsou navrženy
z předpjatých panelů Spirol. Konstrukce krovu bude dřevěná s krytinou z plastového šindele.
Výška staveb po hřebeny sedlových střech budou 8,18m (u dvojdomu 8,13m) od úrovně
podlahy v 1.NP. Do rovin střech budou vstupovat vikýře.
Vytápění rodinných domů je navrženo plynovými kotli a jako další zdroj jsou pro každý dům
navržena krbová kamna. Pro větrání je navržena rekuperace s využitím tepelného čerpadla
s venkovní jednotkou na při severní fasádě příslušného RD.
Každý rodinný dům bude napojen domovním vedením na veřejné části přípojek ukončené u
hranic jednotlivých pozemků RD, a to na elektrickou energii, vodu, plyn, splaškovou kanalizaci a
přes akumulační jímku na dešťové vody o objemu 5 m3 na dešťovou kanalizaci.
RODINNÝ DŮM 01 (samostatný):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 103,24 m2
Plocha balkónu je 16,84 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 52,29 m2
Zpevněná plocha terasy je 24,44 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 42,94 m2.
RODINNÝ DŮM 02 (samostatný):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 103,24 m2
Plocha balkónu je 6,51 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 52,14 m2
Zpevněná plocha terasy je 26 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 41,19 m2.
RODINNÝ DŮM 03 (dvojdům):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 101,56 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 51,26 m2
Zpevněná plocha terasy je 24,8 m2
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Zpevněná plocha (zámková dlažba) 46,55 m2.
RODINNÝ DŮM 04 (dvojdům):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 101,56 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 51,3 m2
Zpevněná plocha terasy je 24,69 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 46,47 m2.
RODINNÝ DŮM 05 (dvojdům):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 101,56 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 45,75 m2
Zpevněná plocha terasy je 20,07 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 44,82 m2.
RODINNÝ DŮM 06 (dvojdům):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 101,56 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 47,96 m2
Zpevněná plocha terasy je 17,63 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 45,27 m2.
RODINNÝ DŮM 07 (samostatný):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 103,24 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 50,52 m2
Zpevněná plocha terasy je 25,19 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 34,17 m2.
RODINNÝ DŮM 08 (samostatný):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 103,24 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 50,3 m2
Zpevněná plocha terasy je 25,37 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 33,13 m2.
RODINNÝ DŮM 09 (dvojdům):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 101,56 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 42,31 m2
Zpevněná plocha terasy je 24,7 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 44,66 m2.
RODINNÝ DŮM 10 (dvojdům):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 101,56 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 50,95 m2
Zpevněná plocha terasy je 24,82 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 46,44 m2.
RODINNÝ DŮM 11 (dvojdům):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 101,56 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 50,95 m2
Zpevněná plocha terasy je 24,71 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 45,65 m2.
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RODINNÝ DŮM 12 (dvojdům):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 101,56 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 50,95 m2
Zpevněná plocha terasy je 25,02 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 45,55 m2.
RODINNÝ DŮM 13 (samostatný):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 103,24 m2
Plocha balkónu je 16,82 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 52,36 m2
Zpevněná plocha terasy je 28,13 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 43,02 m2.
RODINNÝ DŮM 14 (samostatný):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 103,24 m2
Plocha balkónu je 6,51 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 52,81 m2
Zpevněná plocha terasy je 27 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 42,22 m2.
RODINNÝ DŮM 15 (samostatný):
Rodinný dům má zastavěnou plochu 103,24 m2
Plocha balkónu je 10,31 m2
Zastavěná plocha zastřešeného stání pro OA je 50,98 m2
Zpevněná plocha terasy je 24,71 m2
Zpevněná plocha (zámková dlažba) 44,44 m2.
Přístřešky – krytá stání pro automobily
Přístřešky u jednotlivých rodinných domů budou provedeny z ocelové nebo dřevěné konstrukce.
Konstrukce bude upevněna do betonových patek a v části do železobetonového věnce
rodinného domu. Zastřešení bude provedeno pultovou střechou. Podlaha přístřešku bude
vydlážděna.
Oplocení
Pozemky jednotlivých rodinných domů budou oploceny. Uliční oplocení bude se zděnou
podezdívkou výšky 450 mm a sloupky. Výplň plotových polí bude ocelová. Uliční oplocení bude
doplněno vjezdovou bránou a vstupní brankou vše do maximální výšky 1,5m.
Oplocení, které nehraničí s přístupovými komunikacemi bude pletivové rovněž do výšky 1,5m.
SO 02
komunikace včetně zpevněných parkovacích ploch, propojovací chodníky
Řešené území je v dopravně napojitelné pouze vjednom uzlu, kde nová komunikace naváže na
stávající dopravní sít‘. Jedná se o veřejný prostor mezi stávající zástavbou, který v
severozápadním segmentu lokality umožní napojení z ulice Na Obci. Zde je část vstupního
prostoru na stavební pozemek dle pasportu komunikací obce Lochenice evidována jako místní
komunikace. Trasa nové komunikace je mírně zvlněná a doplněná chodníky a plochami zeleně.
Povrch vozovky bude živičný, přičemž zvýšené křižovatkové rampy, parkovací stání, sjezdy a
přístupy k nemovitostem budou dlážděné. Veřejná parkovací stání jsou vymezena v počtu 16
míst ve veřejném prostoru. Pro obsluhu území jsou navrženy tři větve zklidněných komunikací,
v území tvoří přibližně tvar „P‘.
Větev 1 je připojena na stávající zklidněnou komunikací - obytnou zónu spojující Lochenice s
Předměřicemi nad Labem. Je vedena ve směru od západu k východu při severní hranici
zájmového území. Větev 2 je připojena na Větev 1 stykovou křižovatkou přibližně v 1/3 délky a
je vedena jižním směrem, ukončena je slepě. Větev 3 propojuje Větev 1 a 2, trasa této
komunikace je vedena po jižní a východní straně staveniště. Komunikace v zájmovém území
jsou obousměrné s šířkou min. 3,5 m. Vyhýbání vozidel je možné v místě křižovatek —
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rozšířeno na dvoupruhovou komunikaci, resp. ve výhybnách. V místě nově zřizované křižovatky
se stávající komunikací je před křižovatkou s předností zprava osazen zpomalovací polštář.
Podél komunikace jsou rozmístěny zálivy pro podélné a kolmé parkování. Celkem je navrženo
13 parkovacích stáni s podélným řazením, z toho jedno vyhrazené pro vozidla zdravotně
postižených a dále 3 stání s kolmým řazením.
Povrch komunikace - živice, parkovací stáni, zvýšené křižovatkové plochy, šikmé rampy, sjezdy
- betonová dlažba. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí uličních vpustí do dešťové
kanalizace (objekt SO 03).
Větev 1 - dvoupruhová obousměrná komunikace s dopravním prostorem šířky 3,5 - 5,5 m.
Délka úseku komunikace je 196,85 m. Trasa komunikace je vedena v několika přímých
úsecích, mezi které jsou vloženy kružnicové oblouky o poloměru 15 — 250 m. Nároží křižovatky
je zaobleno oblouky o poloměru 7,0 m. Délka napojeni na stávající komunikaci je cca 15,85 m.
V nároží křižovatky se nachází stávající šachta (studna). Poklop šachty bude snížen do nivelety
komunikace a bude v třídě zatížení D 400. V trase komunikace se pro zklidnění nachází
zvýšená křižovatková plocha, a vysazená parkovací stání. Podél parkovacích stáni je zachován
průjezd v šířce min. 3,5 m. Dvě stanoviště podélných parkovacích stání obě o 2 místech mají
délku jednotlivého místa 7,75 m a šířku 2,0 m. Ke konci úseku se nachází 3 stání s kolmým
řazením rozměrech 2,5 m x 5,0 m, kdy krajní stání u zeleně jsou rozšířena o bezpečnostní
odstup 0,25 m. Na komunikaci budou napojeny samostatnými sjezdy šířky 6,0 m nové pozemky
rodinných domů a sjezdem šířky 4,0m pozemek parc.č. 216/35. Dále je k budoucím RD vedena
plocha pro přístup v šířce 1 ‚2 m. V místě sjezdů bude silniční obrubník snížen na 2 cm.
V místě nové zřizované křižovatky se stávající komunikací je na stávající komunikaci před
křižovatkou s předností zprava osazen zpomalovací polštář - dopravní zařízení typ MP-SP 65 (2
x 1,8 m). Na nové větvi je navržený zpomalovací polštář řešen stavebně z betonové dlažby.
Podél zpomalovacích polštářů je zachován průjezd cyklistů, resp. průchod chodcův šířce 0,6 1,1 m.
Podélný sklon komunikace je od 0,5% do max. 1,0%. šikmé rampy mají sklon do 8,5% (max.
1:10 k navazující vozovce). Lomy v podélných sklonech jsou zaobleny oblouky o poloměru 500
m. Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,0 %.
Větev 2 - jednopruhová obousměrná komunikace s dopravním prostorem šířky 3,5 - 5,5 m.
Délka úseku komunikace je 75,76 m. Trasa komunikace je vedena v několika přímých úsecích,
mezi které jsou vloženy kružnicové oblouky o poloměru 15 - 75 m. Nároží křižovatky s Větví 1 je
zaobleno oblouky o poloměru 7,0 m. V trase komunikace se pro zklidnění nachází zvýšená
křižovatková plocha, vysazená parkovací stání. Podél parkovacích stání je zachován průjezd v
šířce min. 3,5 m. Parkovací stáni o 2 místech jsou s podélným řazením, délka 7,75 m, šířka 2,0
m. Na komunikaci budou napojeny samostatnými sjezdy šířky 6,0 m pozemky budoucích domů,
ke kterým bude rovněž vytvořena přístupová zpevněná plocha v šířce 1,2 m. V místě sjezdů
bude silniční obrubník snížen na 2 cm.
Za východní hranou komunikace je navržen mlatový chodník propojující území se sousedními
Předměřicemi nad Labem. Šířka mlatového chodníku je 1,5 m. V místě navázání chodníku na
komunikace bude silniční obrubník snížen na 2 cm.
Podélný sklon komunikace je od 0,72 % do max. 3,22 %. šikmé rampy mají sklon do 8,85 %
(max. 1:10 k navazující vozovce). Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,0 %.
Větev 3 - dvoupruhová obousměrná komunikace s dopravním prostorem šířky 3,5 - 5,5 m.
Délka úseku komunikace je 172,17 m. Trasa komunikace je vedena v několika přímých
úsecích, mezi které jsou vloženy kružnicové oblouky o poloměru 11 - 25 m. Nároží křižovatky s
Větví 2 je zaobleno oblouky o poloměru 7,0 m a 3,0 m, s Větví 1 je nároží zaobleno oblouky o
poloměru 12,0 m a 3, 0 m. V trase komunikace se pro zklidnění nachází vysazená parkovací
stání spolu se změnou směru trasy komunikace. Podél parkovacích stání je zachován průjezd v
šířce min. 3,5 m. Parkovací stání ve třech stanovištích , vždy pro 2 vozy jsou s podélným
řazením, délka 7,75 m, šířka 2,0 m. Dále je na začátku úseku je navrženo vyhrazené stání pro 1
vozidlo zdravotně postižených, jeho rozměr je 3,5 x 7,0 m při podélném řazení. Vedle
vyhrazeného stání se nachází plocha pro kontejnery na separovaný odpad. rozměr cca 8,75 x
4,6 (2,1) m. Na komunikaci budou napojeny samostatnými sjezdy šířky 6,0 m pozemky
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budoucích domů, ke kterým bude rovněž vytvořena přístupová zpevněná plocha v šířce 1,2 m.
V místě sjezdů bude silniční obrubník snížen na 2 cm.
Na jihovýchodním rohu stavebního pozemku je navržen mlatový chodník propojující území se
sousedními Předměřicemi nad Labem, šířka mlatového chodníku je 1,5 m. V místě navázáni
chodníku na komunikace bude silniční obrubník snížen na 2 cm.
Podélný sklon komunikace je od 0,60 % do max. 3,22 %. Šikmé rampy mají sklon do 8,2 %
(max. 1:10 k navazující vozovce). Lomy v podélných sklonech jsou zaobleny oblouky o
poloměru 5,00 m. Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,0 %.
Přirozenou vodící linii v území tvoří betonový silniční obrubník s výškou 10 cm po jedné straně
komunikace. V místech, kde je přirozená vodicí linie přerušena na vzdálenost větší než 8,0 m
(podél parkovacích stáni, sjezdů a křižovatek) je doplněna umělá vodicí linie.
SO 03
dešťová kanalizace včetně 17 přípojek
V rámci výstavby lokality bude provedena nová gravitační dešťová kanalizační stoka.
Gravitační stoka bude provedena z potrubí WAVIN X-Stream SNIO PP DN 150 – DN 400 ve
spádu min 0,25%.. Stoka bude v lomech a na koncích opatřena ŽB prefa šachticemi. Šachty
budou s poklopy D 400. Dešťová kanalizace bude primárně odvádět dešťové vody přes
napojené uliční vpusti z plochy komunikace. Stoka bude v jihovýchodní části dotčeného území
zaústěna přes trubní vedení do vodoteče přes výustní objekt a zpětnou klapku.
Z gravitační části stoky budou dále provedeny gravitační kanalizační přípojky PVC KG SN8 DN
150 ve spádu min 0,5%, zakončené v plastových revizních šachtách d400 mm s poklopy D 400
m pro jednotlivé navržené rodinné domy, přičemž přípojky jsou uvažovány pouze pro zaústění
bezpečnostních přepadů z akumulačních jímek, které budou součástí návrhu rodinných domů.
Z toho je 15 dešťových kanalizačních přípojek navrženo pro novostavby v rámci řešeného
území a 2 přípojky pro uvažovanou zástavbu severně od dotčeného území na pozemcích
parc.č. 216/26, 216/22 v k.ú. Lochenice.
Součástí řešení je i zatrubnění povrchové struhy korugovaným potrubím s revizními šachtami v
severní části území. Ta odvádí dešťové vody z části obce do vodoteče. Jelikož je struha mělká
a svou stávající polohou zasahuje do tělesa komunikace, je navrženo její zatrubnění v celé
délce otevřeného příkopu. Zatrubnění je navrženo potrubím DN 300 ve spádu min 0,4%. Stoka
bude v severovýchodní části území zaústěna přes trubní vedení do vodoteče přes výustní
objekt.
Retenční objem tvořený páteřním potrubím dešťové kanalizace DN 300 a DN 400 bude
minimálně 31,4m3.
SO 04
vodovodní řad včetně 19 přípojek
V rámci výstavby nové lokality pro 15 RD bude proveden nový vodovodní řad DN 80. Řad bude
napojen na stávající vodovod DN 80 PVC v ulici Na Obci. Vodovod je v rámci lokality
zokruhován. Napojení bude provedeno přes T-KUS 80/80 a šoupě DN 80 se zemní soupravou
dle standardů VAK HK. Za napojením na stávající řad a šoupě bude osazena ŽB pojížděná
vodoměrná šachta se sdruženým vodoměrem, která bude sloužit jako předávací místo mezi
stávajícím řadem a novým rozvodem. Velikost šachty je 3,3 x 1,5 x 1,8 m - čisté vnitřní
rozměry). Pokud stavebník převede k termínu kolaudace vlastnické právo k vodovodnímu a
kanalizačnímu řadu na Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., nemusí být předávací
místo tj. vodoměrná šachta být provedena. Nový vodovodní řad bude proveden z plastového
potrubí PVC Mondial DN8O celkové délky 442 m. Potrubí bude vedeno s dodržením
minimálního spádu 0,3% z důvodu možného vypuštění / odvzdušnění. Z tohoto důvodu budou v
trase a na koncích trasy vysazeny nadzemní nebo podzemní hydranty (dle výkresu situace),
které budou sloužit jednak pro požární zabezpečení řešené lokality a též jako armatura pro
případné odvzdušnění i odkalení.
Vodovodní přípojky budou pro budoucí novostavby rodinných domů provedeny z potrubí LD PE
d32x4,4. Napojení bude přes navrtávací pasy PVC DN 80/ PE DN 25 se šoupětem 1“ a zemní
soupravou s poklopem D 400. Zaústění přípojek bude do vodoměrných šachet s vodoměrnou
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sestavou a fakturačním vodoměrem. Z toho je 15 vodovodních přípojek navrženo pro
novostavby v rámci řešeného území a 4 přípojky pro uvažovanou zástavbu severně od
dotčeného území na pozemcích parc.č. 216/26, 216/28, 216/21 a 216/22. Pro rodinný dům č.p.
210 na st.p.č. 145/2 bude provedeno přepojení stávající přípojky na nový vodovodní řad.
SO 05
kanalizační řad včetně 19 přípojek
V rámci výstavby bude provedena nová splašková kanalizační stoka. Ta bude provedena z
části gravitačně a z části jako tlaková. Gravitační stoka bude provedena z potrubí Ultrasolid
Blue Pipe DN 250 ve spádu min 0,65%. Stoka bude napojena na stávající kanalizaci. Gravitační
stoka bude v lomech a na koncích opatřena ŽB prefa šachticemi. V místě tlakové kanalizace
bude výtlak napojen do prefa šachty, která bude opatřena poklopem s biofiltrem. Šachty budou
s poklopy D400. Tlaková stoka bude provedena z potrubí PE 100 RC d63 DN50 s koncovou
proplachovací armaturou Hawle 0508. Tlaková kanalizační stoka bude provedena v jihozápadní
části řešené lokality a zajistí odvedení splaškových vod od rodinných domů označených 7 a 8.
Z gravitační části stoky budou provedeny gravitační kanalizační přípojky PVC KG SN8 DN 150
ve spádu min 2%, zakončené v plastových revizních šachtách d400 nebo d600 mm s poklopy
D400. V tlakové části stoky budou provedeny tlakové přípojky PE d50 DN40, které budou v
rámci výstavby domů (7 a 8)vybaveny přečerpávacími kompaktními stanicemi.
15 kanalizačních přípojek je navrženo pro novostavby v rámci řešeného území a 4 přípojky pro
uvažovanou zástavbu severně od dotčeného území na pozemcích parc.č. 216/26, 216/28,
216/21, a 216/22.
SO 06
plynovod včetně 17 přípojek
Nový plynovod bude proveden z potrubí PE 100 d63 v délce cca 313 metrů, a to v několika
větvích. Napojovacím místem bude stávající STL plynovod PE d50 300kPa v ulici Na Obci. STL
plynovod je od místa napojení veden v komunikaci. V místě křížení nového plynovodu s
inženýrskými sítěmi bude plynovod veden v ochranné trubce d90 (ochranná trubka bude na
obou koncích vystředěna měkkým materiálem a utěsněna).
Bude provedeno celkem 15 plynovodních přípojek d32 k jednotlivým navrženým rodinným
domům. Současně budou provedeny dvě přípojky pro pozemky parc.č. 216/21 a 216/22
v severní části území. Každá přípojka bude provedena z potrubí PE 100 d32. Potrubí přípojek
bude zaústěno do nových plynoměrných sloupků s hlavním uzávěrem plynu.
SO 07
elektrické vedení NN v lokalitě
Kabelové vedení NN v lokalitě nových rodinných domů je podmíněno úpravou distribuční
soustavy, která je řešena v objektu SO 12. Tato úprava zajistí podmiňující kabelové vedení až
po napojovací bod SR 502.
V této nově navržené skříni SR502 bude provedeno napojení dvou kabelů 1 -AYKY 3X240+
120. Oba kabely budou průběžně smyčkovány v pojistkových skříních na hranicích pozemků
jednotlivých domů a ukončeny v pojistkové rozpojovací skříni SR502 na druhém konci lokality.
Z nových jednotlivých pojistkových skříní budou provedeny vývody pro jednotlivé elektroměrové
rozvaděče umístěné samostatně v pilířích v sousedství s pojistkovou skříní.
SO 08
veřejné osvětlení včetně přeložky současného vedení
Tento objekt řeší návrh veřejného osvětlení nové lokality a zároveň návrh veřejného osvětlení v
části ulice Na Obci.
V ulici Na Obci jsou stávající svítidla na podpěrných bodech ČEZ Distribuce, a.s. Ty budou
demontovány, v této části ulice bude z důvodu napojení nové lokality provedena rekonstrukce
sítě a vedení bude uloženo v zemi. Proto i veřejné osvětlení musí být provedeno nově.
Na stávajícím podpěrném bodu se svítidlem, které zůstane zachováno, u č.p. 48 bude proveden
kabelový svod přes pojistkovou skříň osazenou na sloupu. Odtud bude veden kabel CYKY J
4x16 k lokalitě, v trase bude osazeno pět stožárů se svítidly. Vedení napojí lokalitu, zároveň
bude pokračovat k podpěrnému bodu energetiky se svítidlem, který bude zachován (u poz, p.č.
220). Přes pojistkovou skříň na sloupu bude opět propojen se stávajícím vrchním vedením VO.
Napojení svítidel bude provedeno kabely CYKY J 3x1‚5.
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Stožáry budou použity bezpatkové, dvou (tří) stupňové, žárově zinkované, výšky 5rn, osazené
svítidly s LED čip zdrojem.
SO 09
vedení místního rozhlasu včetně přeložky současného vedení
Souběžně s trasou nového kabelu veřejného osvětlení SO 08 bude uložen kabel CYKY J 5x2,5
pro vedení místního rozhlasu. Ten bude smyčkou vyveden do stožárů, u kterých bude připadat
v úvahu osazení reproduktoru.
SO 10
slaboproudé (sdělovací) vedení včetně přípravy pro připojení
Z rozvaděče sdělovacího vedení v ulici Na Obci budou vedeny 2x HDPE 40mm do místa
nového rozvaděče optické sítě pro novou lokalitu.
Odtud budou připraveny v zemním výkopu k jednotlivým parcelám mikrotrubičky 7/3,5 pro
optický mikrokabel. Ty budou ukončeny v nezátěžové zemní komoře s boxem na každém
připojovaném pozemku v nové lokalitě rodinných domů. Přívody jsou připraveny i pro pozemky
severně nad touto lokalitou. Zemní komory budou umístěny v zeleném pásu před zmíněnými
pozemky. Trubičky budou připraveny pro zafouknutí optických kabelů.
Vedení bude uloženo v souběžné trase s distribučními kabely NN ‚ je nutné dodržet krytí kabelů
min. 1,2m.
SO 12
kabelové vedení NN pro připojení obytného souboru
Ze stávajícího pilíře SR502 č.R10 (u čp.48) z vývodu č.2 bude vyveden kabel 1AYKYJ3x240+120mm2 směr čp.156 a dále do lokality. V trase kabel nahradí stávající venkovní
vedení AlFe 3x70+50 a propojí stávající odběrná místa. U čp.135 bude umístěn pilíř SR502 ze
kterého bude vyveden kabel 1-AYKY-J3x240+120mm2, který prosmyčkuje odběrná místa v
lokalitě přes pilíře SS/SR. Kabel bude pokračovat do pilíře SR502, který bude umístěn u
podpěrného bodu JB 9/6 č.30 (mezi čp.136 a 110). Z pilíře bude propojeno stávající venkovní
vedení. Pilíře SR mezi čp.135 a čp.136 u podpěrného bodu č. 30 budou mezi sebou propojeny.
Pilíře SR v lokalitě jsou vhodně umístěny u budoucích pokračování komunikací, dle připojené
situace. Celková délka trasy kabelů AYKY 3X240+120 je cca 900m.
Po přepojení stávajících odběrných míst bude venkovní vedení NN včetně přípojek
demontováno v délce cca 340m. Podpěrný bod u č.p.136 bude vyměněn.
Stanovení podmínek pro provedení a užívání souboru staveb:
1. Jednotlivé stavby souboru budou umístěny v souladu s koordinační situací stavby (výkres
C.3.), kde jsou zakresleny stavební pozemky, požadovaná umístění staveb, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Jednotlivé stavby souboru staveb budou provedeny podle ověřených projektových
dokumentací příslušné části stavby, které vypracovali:
- pro obecnou část souboru staveb Ing.arch. Jitka Vítková, autorizovaný architekt (ČKA –
04206), Jitka Moravcová, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb (ČKAIT –
0601255), Ing. Martin Šabata, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
(ČKAIT – 0701535), Tomáš Balažovič, autorizovaný technik pro techniku prostředí
staveb, specializace zdravotní technika (ČKAIT 0602204), Ing. Hana Bezstarosti,
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická
zařízení (ČKAIT – 0601443) a Pavel Pilař, autorizovanýtechnik pro technologická
zařízení staveb (ČKAIT – 0701630),
- pro dopravní část souboru staveb Kamil Hronovský, autorizovaný technik pro dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT – 0601891),
- pro vodohospodářskou část souboru staveb Jing. Jan Maurer, autorizovaný technik pro
vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT – 0600516);
souhrnné řešení ověřila Ing.arch. Jitka Vítková, autorizovaný architekt (ČKA – 04206);
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky: dodavatel stavby bude vybrán po vydání společného
povolení a stavebnímu úřadu bude oznámen před započetím stavby.
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6. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě
u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
uvedené zůstaly čitelné.
7. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby
polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a při
provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich narušení. Budou dodrženy
podmínky jejich ochranných pásem.
9. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu
ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se
především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
10. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se
provádění stavby.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, ustanovení
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
12. Budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení
staveb.
13. Stavby rodinných domů budou chráněny proti pronikání radonu z podloží.
14. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydalo Krajské ředitelství Policie
Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát pod č.j. KRPH-105043-2/ČJ2021-050206 ze dne 11.11.2022:
- Bude-li akcí 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.
- 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. 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.
- Případné vodorovného dopravní značení bude provedeno nástřikem barvy nebo bude
užit materiál s delší životností (např. plast). U vyznačení parkovacích a odstavných stání
je možné v souladu s TP 133 použít i zámkovou dlažbu, ovšem pouze bílé barvy.
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- Zřízení sjezdu a nájezdu (dopravního připojení sousední nemovitosti) bude plně
v souladu s ustanovením § 11 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997
Sb., kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a budou
splněny požadavky příslušného silničního správního úřadu a správce dotčené
komunikace.
15. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska, které vydal Magistrát
města Hradce Králové, odbor životního prostředí dne 24.1.2022 pod zn SZ
MMHK/23457/2021/ŽP2/Wag MMHK/025641/2022
- Hospodaření se srážkovými vodami (odvodnění komunikace, hospodaření se
srážkovými vodami z RD) musí být v souladu s ust. § 5 odst. 3 vodního zákona a
stavebním zákonem a v souladu s platnými normami TNV 759011 – Hospodaření se
srážkovými vodami a ČSN 759010 – Vsakovací zařízení srážkových vod.
- Je nutné bezpečně vyřešit provedení komunikace vedené v místě šachty na pozemku
p.č. 1210/1 v k.ú. Lochenice na rohu před p.č. 135.
- Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti
vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3zákona o
odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením,
odcizením nebo únikem.
- Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména
nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.
- Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu
realizace stavby využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto
látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).
16. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska z hlediska ochrany
ovzduší Magistrátu města Hradec Králové - odboru životního prostředí ze dne 27.12.2021
zn.: SZ MMHK/223456//2021/ŽP2/Par MMHK/226264/2021 pro stacionární zdroje – krbová
kamna (krbové vložky) o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW, pro rodinné domy 1-15
neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší umístěný v obci Lochenice na
pozemku parc. č. 2085 v k.ú. Předměřice nad Labem v rámci realizace povolovaného
záměru. Dále budou dodrženy totožné podmínky závazného stanoviska z hlediska ochrany
ovzduší Magistrátu města Hradec Králové - odboru životního prostředí ze dne 10.11.2022
zn.: SZ MMHK/207071/2022/ŽP2/Par MMHK/208708/2022 pro stacionární zdroje – plynové
kondenzační kotle o jmenovitém tepelném výkonu 17 kW, pro rodinné domy 1-15
neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší umístěný v obci Lochenice na
pozemku parc. č. 2085 v k.ú. Předměřice nad Labem v rámci realizace povolovaného
záměru.
a) Stavby stacionárních zdrojů budou umístěny a provedeny v souladu s projektovou
dokumentací a v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a v souladu
se zákonem o ochraně ovzduší a prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší.
b) Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou v rámci
provedení staveb stacionárních zdrojů využívána opatření ke snižování emisí těchto
látek.
c) Stacionární zdroje budou provozovány v souladu s předloženou projektovou
dokumentací staveb a v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a
v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Hradec
Králové - odbor životního prostředí jako vedlejší stavební úřad dne 6.4.2022 pod zn. SZ
MMHK/223450//2021 ŽP1/Tlu, ve kterém vodoprávní úřad souhlasí podle § 104 odst. 9
vodního zákona v souladu s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona s provedením
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stavby vodních děl v rámci stavby: „Novostavba 15-ti rodinných domů, technická a
dopravní infrastruktura lokality Z1, Z2, P1, Lochenice“ pro stavební objekty:
SO.03 „DEŠŤOVÁ KANALIZACE“
− Potrubí WAVIN X-Stream SN 10 PP DN 300- 259,0m
− Potrubí WAVIN X-Stream SN 10 PP DN 400- 108,0m
− Potrubí WAVIN X-Stream SN 10 PP DN 150- 17,0 m
− Potrubí WAVIN X-Stream SN 70 PP DN 200 - 7,0 rn, výustní objekt + zpětná klapka
− Typové šachty dešťové kanalizace DBŠ 1 - DBŠ 10, ul vpusti UV 1 - UV 8
− Retence tvořena páteřním potrubím DN 300 - DN 400, vyústění z retence do stávající
vodoteče přes výustní objekt, osazena zpětná klapka a regulační prvek na předepsané
množství Qmax. = 5 I/s.
− Dešťová kanalizační stoka - zatrubnění struha - korung. trubka Potrubí WAVIN X-Stream
SN 10 PP DN 300- 147,0 m, typové šachty dešťové kanalizace DBŠ 1-3 (2 x) + výustní
objekt.
SO.04 „VODOVOD“
− Vodovodní řad PVC MO DN 80 - 442,0 m - zokruhováno + Požární hydranty DN 80
− Napojení na stávající VŘ DN 80 v ul. Na Obci
− Vodoměrná šachta (3,3x1 ‚5x1 ‚8 m-vnitřní rozměr) se sdruženým vodoměrem předávací místo mezí stávajícím řadem a novým řadem
− Vodovodní přípojky potrubí LDPE100 SDR 11 d32 x 4,4 mm, napojení přes navrtávací
pasy PVC DN 80/PE DN 25 se šoupětem 1“ a zemní soupravou s poklopem D400.
Zaústění přípojek do vodoměrných šachet na jednotlivých pozemcích RD.
SO.05 „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“
− Splašková tlaková kanalizační stoka - potrubí PE d 63 DN 50 - 54,0 m, napojeni na
kanalizační šachtu SBŠ 4 gravitační kanalizační stoky DN 250
− Splašková kanalizační stoka - Gravitace - potrubí Ultra Solid Blue Pipe DN 250 - 144,0
rn, napojení na stávající kanalizační stoku DN 250 UR2, kanalizační šachta SBŠ1
− Typové kanalizační šachty splaškové gravitační kanalizace SBŠ 1 ‚2,3,4
1. Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence k.n.

Královéhradecký
Lochenice
686417
Lochenice
st.p. 115/1, 120, 141, 143, 144, 145/1, 228, parc.č.
142/1, 142/2, 216/2, 216/5, 216/21, 216/22, 216/26,
216/28, 225/2, 226/1, 1210/1, 1402, 2083, 2084,
2085, 2086

2. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona
současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
− Stavba bude provedena v souladu s potvrzenou projektovou dokumentací pro stavby
vodních děl, kterou zpracovala společnost Architektonický atelier TERAKON, Autor
projektu Ing.arch. Vítková, pro stavby vodního hospodářství vypracoval Tomáš
Balažovič, zodpovědný projektant Ing. Jan Maurer, Na Ohradě 244/14, 500 03 Hradec
Králové, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
spec. stavby zdravotnětechnické – ČKAIT – 0600516, stupeň DUR + DSP, datum
zpracování 2.8.2021, pod číslem zakázky T-2021-04-015.
− Budou dodrženy podmínky Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03
Hradec Králové uvedené ve vyjádření čj. PLa/2021/060241 ze dne 21.12.2021
− Stavbu může provádět jen firma s oprávněním pro stavby vodních děl.
− Pří stavbě budou dodrženy podmínky dotčených správců sítí.
− Ke stavbě vodovodu budou doložena závazná stanoviska Krajské hygienické stanice
Hradec Králové a Hasičského záchranného sboru Hradec Králové.
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− Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému budou doloženy
doklady stanovené platnou legislativou.
− Ke kolaudaci bude určen oprávněný provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace.
− Ke kolaudaci bude doložena písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací.
− Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem potrubí) souborné zpracování
geodetických prací a zaměření stavby (včetně jejich podzemních částí) úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby a
dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy nejpozději na
závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru
životního prostředí, k ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 29.4.2022 pod zn.: SZ
MMHK/045711/2022/ŽP/Exn - souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu pro záměr – Výstavba místních komunikací pro plánovanou výstavbu nového sídliště
rodinných domů na pozemcích parc. č. 216/2 (trvalý travní porost) o odnímané výměře 1639
m2, parc.č. 2084 (trvalý travní porost) o odnímané výměře 609 m2 a parc.č. 2085 (orná
půda) o odnímané výměře 3097 m2 v katastrálním území Lochenice na celkovou výměru
odnímané plochy: 5345 m2, celkovou výměru skrývané plochy: 5345 m2, z toho výměra
určená pro výpočet odvodů: 5345 m2.
Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za
předpokladu, že při realizaci výše uvedené stavby žadatel nebo právní nástupce zajistí
splnění následujících podmínek:
1) V terénu bude provedeno zaměření ploch určených k trvalému odnětí ze
zemědělského půdního fondu a současně bude zajištěno, aby nedošlo k posunu
vytyčených hranic.
2) Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky cca 15 cm, skrytá zemina bude uložena na
p. p. č. 1231/1 v katastrálním území Plotiště nad Labem a bude následně použita
pro rozprostření na pozemku.
3) Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, který vydal souhlas s odnětím
− doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím
podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní
moci, a
− písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím
zahájením.
4) Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází
z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného
ve věci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu.
5) Po doložení dokladu o uskutečněném zápisu komunikací v pasportu obce
Lochenice jako místní komunikace bude dle § 11a písm. b) zákona o ochraně ZPF
od odvodu upuštěno ve vydaném rozhodnutí.
6) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán
ochrany zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru, vydáním
rozhodnutí s vyznačením data splatnosti.
7) Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušného k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii
oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
8) Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě
odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
9) Po dokončení stavby bude magistrátu města předloženo skutečné zaměření stavby
pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu.
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19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru
životního prostředí, k ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 14.11.2022 pod zn.: SZ
MMHK/203460/2022/ŽP/Exn - souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu pro záměr – Novostavba 15 rodinných domů na pozemku parc. č. 2085 (orná půda) o
odnímané výměře 3456 m2 v katastrálním území Lochenice, z toho výměra určená pro
výpočet odvodů: 3408 m2.
Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za
předpokladu, že při realizaci výše uvedené stavby žadatel nebo právní nástupce zajistí
splnění následujících podmínek:
1) Před započetím prací bude v terénu provedeno zaměření ploch určených k trvalému
odnětí ze zemědělského půdního fondu a současně bude zajištěno, aby nedošlo
k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní zemědělské
půdy.
2) Kulturní vrstvy z plochy dotčené výstavbou budou skryty do hloubky cca 30 cm,
skrytá zemina o celkové kubatuře minimálně 725,0m3 bude po dobu realizace
dočasně deponována na nezastavěné části předmětného pozemku mimo dosah
stavební činnosti. Během uložení v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 vyhlášky č.
271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního
fondu, bude skrývka zabezpečena před zaplevelením, erozí, odnosem, znečištěním
a odcizením. Doba deponování ornice, včetně doby potřebné k uvedení zemědělské
půdy do původního stavu, bude kratší než 1 rok (§0 odst. 2 písm. d) zákona o
ochraně ZPF).
3) Skrývka kulturních vrstev bude provedena před započetím vlastních stavebních
prací, aby nedošlo ke znehodnocení ornice stavebními pracemi. Skrývka bude
provedena pod odborným dohledem, aby špatným zásahem nedošlo k promísení
ornice s podorničím. Práce na pozemcích budou prováděny v době vegetačního
klidu.
4) Vzhledem k charakteristice druhu pozemku v souladu s vyhláškou 357/2013 Sb., o
katastru nemovitostí, v platném znění a dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ZPF,
magistrát města stanovil, že po dokončení stavby budou veškeré zbylé nezpevněné
plochy na předmětném pozemku zapsány jako druh pozemku – zahrada.
20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje ze dne 7.1.2022 zn.: S-KHSHK 41965/2021/2, č.j. KHSHK
00664/2022/HOK.HK/No:
K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný
odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – krácený
rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné
vody:
− místo odběru – požární hydrant na prodlouženém vodovodním řadu PVC DN 80 na
pozemku parc.č. 285 v katastrálním území Lochenice
− odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 11.1.2022 pod
zn. SZ SPU 004485/2022:
V blízkosti zájmového území se na pozemcích parc.č. 2088 a 2086 v k.ú. Lochenice
nacházejí stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“).
− Stavby HOZ nebudou plánovanou stavbou dotčeny.
− Stavby HOZ nebudou stavebními pracemi poškozeny ani zničeny.
− Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody.
− Případné oplocení parcel ze strany od HOZ musí být rozebíratelné a umístěné ve
vzdálenosti min. 2m od vrchní hrany HOZ pro potřeby zajištění přístupu k HOZ
− V případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavebními pracemi, uvede
stavebník vše na své náklady do původního stavu.
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22. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy železnic, s.o., ze dne 22.7.2021 pod č.j.
19654/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS:
− Požadujeme takové provedení stavby, aby byla dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby. Hluk v nově vzniklých chráněných prostorech
nesmí překračovat hygienické limity hluku a vibrací (působené železniční dopravou
na přilehlé trati včetně výhledového zatížení hlukem) uvedené v nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění
pozdějších předpisů (především ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., a č.
241/2018).
− Upozorňujeme, že veškeré náklady spojené s ochranou před nežádoucími účinky
hluku a vibrací provozované dráhy u nových či rekonstruovaných staveb k bydlení,
dalších chráněných staveb a chráněných venkovních prostor vymezených v §
30zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
nese dle § 77 odst. 5 téhož zákona investor. Správa železnic, státní organizace,
nehradí jakákoliv záměrem vyvolaná protihluková opatření.
− Dotčená trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kv. Mechanizační
prostředky včetně nákladu se nesmí přiblížit k částem pod napětím ne vzdálenost
menší než 2m. Podzemní části stavby musí být navrženy z materiálů, které
nepodléhají korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných
proudů.
− Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k narušení objektu
provozem dráhy.
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, s.p., ze dne 21.12.2021 22.7.2021 pod
č.j. PLa/2021/060241:
− Množství a jakost odváděných splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace
požadujeme odsouhlasit s jejím správcem.
− Nový výustní objekt dešťové kanalizace bude proveden dle předložené PD.
− Výustní objekt bude proveden tak, aby nezasahoval do průtočného profilu vodního
toku a spodní hrana vyústění byla umístěna minimálně 0,2m nad běžnou hladinou
vodního toku. Samotná výustní trubka u objektů bude situována mírně šikmo po
směru proudění v toku.
− Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011
„Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových
vod“. Dešťové vody požadujeme likvidovat zasakováním v místě stavby a
nezatěžovat jimi kanalizaci a následně vodní tok. V případě, že není možné řešit
likvidaci dešťových vod zasakováním v místě stavby, a to na základě
hydrogeologického posudku, je možné uvažovat s redukovaným odtokem dešťových
vod ze zájmového území v množství 5 l/s. Upozorňujeme, že na odvodňovacím
zařízení musí být osazeno kapacitní retenční zařízení pro zabezpečení stejného
odtoku dešťových vod ze zájmového území jako před navrhovanou výstavbou.
Případná retence bude dimenzována na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet
z dob trvání a intenzit navrhovaných dešťů).
− Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního
toku, případný napadaný materiál bude neprodleně odstraněn na náklady investora.
− Stavba výustního objektu zůstává v majetku a péči investora.
− Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe s.p., provozní
středisko Hradec Králové a zástupce provozního střediska bude před kolaudací
stavby přizván ke kontrole dokončené stavby v blízkosti vodního toku.
24. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek vlastníků a správců sítí
technického vybavení:
a) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
− vyjádření ze dne 17.12.2021 č.j. 889508/2021
b) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
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− sdělení ze dne 16.5.2022 ze dne 0101742336
c) GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
− stanovisko ze dne 19.1.2022 pod zn. 5002538293
− stanovisko ze dne 11.2.2022 pod zn. 5002538351
d) Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
− vyjádření ze dne 10.12.2021 pod zn. VAKHK/VHR/KT/21/5163
− vyjádření ze dne 2.2.2022 pod zn. VAKHK/VHR/KT/22/0323
e) HELA PC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Předměřice nad Labem
− vyjádření ze dne 18.5.2022
25. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- závěrečnou kontrolní prohlídku jednotlivých stavebních objektů.
26. Jednotlivé stavby souboru lze užívat jen na základě kolaudačních souhlasů vydaných pro
dané objekty souboru staveb.
27. Pro jednotlivé stavby souboru, které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí, nebo
pro stavby sítí technického vybavení bude vypracován geometrický plán skutečného
zaměření stavby.
28. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny
zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
29. Stavbu místního rozhlasu včetně přeložky současného vedení (SO 09) je možné užívat až
po dokončení a povolení užívání stavby veřejného osvětlení včetně přeložky současného
vedení (SO 08).
30. Stavbu elektrického vedení v lokalitě (SO 07) je možné užívat až po dokončení a povolení
užívání stavby kabelového vedení pro lokalitu (SO 12).
31. Stavbu komunikace včetně zpevněných parkovacích ploch a propojovacích chodníků (SO
02) je možné užívat po dokončení a povolení užívání všech staveb, kterými je zajištěno její
bezpečné užívání a napojení budoucí výstavby v dané lokalitě na technickou infrastrukturu.
Jedná se o:
− dešťovou kanalizaci včetně přípojek (SO 03)
− vodovodní řad včetně přípojek (SO 04)
− kanalizační řad včetně přípojek (SO 05)
− plynovod včetně přípojek (SO 06)
− elektrické vedení v lokalitě (SO 07)
− veřejné osvětlení včetně přeložky současného vedení (SO 08)
− slaboproud včetně přípravy pro připojení (SO 10)
32. Jednotlivé stavby rodinných domů je možné užívat po dokončení a povolení užívání všech
staveb podmiňujících investic, kterými je zajištěno napojení stavby na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu a je zajištěna požární bezpečnost staveb. Jedná se o:
− komunikaci včetně zpevněných parkovacích ploch a propojovacích chodníků (SO 02)
− dešťovou kanalizaci včetně přípojek (SO 03)
− vodovodní řad včetně přípojek (SO 04)
− kanalizační řad včetně přípojek (SO 05)
− plynovod včetně přípojek (SO 06)
− elektrické vedení v lokalitě (SO 07)
Stanovení podmínek pro dělení pozemku
A. Dělení pozemku bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, kterou
zpracoval architektonický ateliér Terakon s.r.o., Souvrať 70, 544 75 Mostek, a kterou
autorizovala Ing.arch. Jitka Vítková, autorizovaný architekt (ČKA – 04206) a kterou je
koordinační situační výkres C.3 v měřítku 1:500, kde je nové rozdělení pozemků pro
jednotlivé rodinné domy vyznačeno. Dalším podkladem pro dělení pozemku je geometrický
plán č. 656-022/2021 vypracovaný společností GEODIT, REAL, s.r.o., T.G.Masaryka 64,
549 01 Nové město nad Metují.
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B. Navrhovaným dělením vzniknou pozemky určené pro 15 rodinných domů a pro vedení
komunikace a sítí technického vybavení.
C. Příjezd a přístup k nově odděleným pozemkům, které jsou nově určeny pro stavby
rodinných domů, bude umožněn z veřejně přístupné účelové komunikace, která je jako
objekt SO 02 umístěna a povolena tímto rozhodnutím.
D. Dělení pozemků v terénu bude provedeno oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí – společné
povolení správního orgánu:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Georgios Karadzos, nar. 17.4.1958, Borovičky 3200, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Lochenice
Miroslav Formánek, nar. 13.7.1975, Lochenice 119, 503 02 Lochenice
Monika Formánková, nar. 13.1.1976, Lochenice 119, 503 02 Lochenice
Vladimír Pavlista, nar. 6.7.1954, Lochenice 143, 503 02 Lochenice
Richard Pavlista, nar. 7.9.1955, Na Obci 362, 503 02 Předměřice nad Labem
Miroslav Vodička, nar. 26.1.1949, Lochenice 133, 503 02 Lochenice
Petr Fejkus, nar. 23.4.1966, Lochenice 132, 503 02 Lochenice
Václav Doubrava, nar. 3.10.1953, Lochenice 118, 503 02 Lochenice
Michal Koutník, nar. 7.9.1964, Lochenice 111, 503 02 Lochenice
Jitka Koutníková, nar. 10.9.1964, Lochenice 111, 503 02 Lochenice
Michael Kousal, nar. 20.3.1972, Vrážská 1165/2, 153 00 Praha
Jaroslav Čížek, nar. 10.7.1949, Školská 318, 503 02 Předměřice nad Labem
SV majetková s.r.o., Rybova 1905/25, 500 09 Hradec Králové
Michala Němečková, nar. 16.10.1983, Lochenice 166, 503 02 Lochenice
Miloš Němeček, nar. 14.11.1978, Lochenice 166, 503 02 Lochenice
Věra Kaplanová, nar. 20.10.1966, Horní Roveň 223, 533 71 Dolní Roveň
Dana Havrdová, nar. 24.8.1969, Zámeček 448/10, 500 08 Hradec Králové
Jiří Mahdalíček, nar. 22.9.1959, Václavkova 1613/3, 500 02 Hradec Králové
Marie Mahdalíčková, nar. 2.1.1959, Lochenice 171, 503 02 Lochenice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Pavla Bolková, nar. 23.11.1973, Lochenice 194, 503 02 Lochenice
Jiří Švehlík, nar. 6.12.1976, Hradecká 2, 503 02 Předměřice nad Labem
Ing. Pavel Černý, nar. 18.2.1960, Lochenice 131, 503 02 Lochenice
Renáta Černá, nar. 24.12.1972, Lochenice 131, 503 02 Lochenice
Josef Vaňouček, nar. 5.3.1971, Lochenice 115, 503 02 Lochenice
Romana Vaňoučková, nar. 7.7.1971, Lochenice 115, 503 02 Lochenice
Nikola Boučková, nar. 23.10.1998, Lochenice 163, 503 02 Lochenice
Jiří Zákravský, nar. 9.1.1998, Radeč 168, 542 32 Úpice
Aleš Jírek, nar. 11.11.1962, Lochenice 135, 503 02 Lochenice
Olga Pavlistová, nar. 10.3.1933, Lochenice 117, 503 02 Lochenice
Irena Fejkusová, nar. 23.5.1942, Lochenice 132, 503 02 Lochenice
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha
Věra Kmoníčková, nar. 5.11.1945, Lochenice 172, 503 02 Lochenice
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha
Soňa Vaňoučková, nar. 8.12.1964, Lochenice 115, 503 02 Lochenice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
Věra Jírková, nar. 19.4.1933, Lochenice 135, 503 02 Lochenice
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec
Králové
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
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GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové
HelaPC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Lochenice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Hradec Králové, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona, na něž se vztahuje
rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků správního orgánu:
−

Georgios Karadzos, nar. 17.4.1958, Borovičky 3200, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Odůvodnění:
Georgios Karadzos, nar. 17.4.1958, Borovičky 3200, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kterého
na základě plné moci zastupuje Miroslava Loudová, nar. 15.5.1980, Skalice 113, 503 03
Skalice (dále jen stavebník) podal dne 14.4.2022 žádost o vydání společného povolení na
soubor staveb obytný soubor 15 rodinných domů v obci Lochenice. Podáním žádosti bylo
zahájeno společné řízení. Téhož dne podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí o
dělení nebo scelování pozemku pro vymezení pozemků pro 15 rodinných domů a veřejný
prostor. Podáním žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební zkoumal svojí věcnou příslušnost
k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města Hradec Králové příslušným
stavebním úřadem, vyplývá z § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, podle kterého obecným stavebním úřadem je mimo jiné i obecní
úřad obce s rozšířenou působností. Skutečnost, že obecným stavebním úřadem je Magistrát
města Hradec Králové vyplývá i ze sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje
seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006.
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební dále zkoumal svojí příslušnost k rozhodnutí
v případě návrhu souboru staveb. Souborem staveb se dle § 2 odst. 8 stavebního zákona
rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje
výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. K tomuto dále § 94j odst. 2
stavebního zákona dále uvádí, že u souboru staveb se příslušnost k vydání společného
povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné
k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním
řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají na místo
rozhodnutí závazná stanoviska.
V tomto konkrétním případě se jedná o povolení souboru obsahující stavby 15 rodinných domů
s doplňkovými stavbami na jejich pozemcích,18 přípojek dešťové kanalizace; 19 vodovodních
přípojek; 19 kanalizačních přípojek; 17 plynovodních přípojek; elektrické vedení NN v lokalitě;
veřejné osvětlení včetně přeložky současného vedení; vedení místního rozhlasu včetně
přeložky stávajícího vedení; slaboproudé (sdělovací) vedení včetně přípravy pro připojení;
kabelové vedení NN pro připojení obytného souboru - jako stavby v působnosti obecného
stavebního úřadu a dále dešťovou kanalizaci, vodovodní řad a kanalizační řad - jako stavby
vodního díla v působnosti speciálního stavebního úřadu (vodoprávního úřadu) a stavbu veřejně
přístupné účelové komunikace s parkovacími plochami a chodníky – jako stavbu dálnic, silnic,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v působnosti speciálního
stavebního úřadu (silniční správní úřad).
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Dle § 2 odst. 9 stavebního zákona se stavbou hlavní rozumí stavba v souboru staveb, která
určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba,
která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje
uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
Dle této definice je zřejmé, že v daném případě je stavbou hlavní 15 rodinných domů jako
obecné stavby a stavby v působnosti speciálních stavebních úřadů zajišťují jejich uživatelnost a
jsou tedy stavbami vedlejšími. Příslušným k vydání společného povolení je tedy obecný
stavební úřad, zde Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební.
Vzhledem k tomu, že žádost o vydání společného povolení neměla předepsané náležitosti,
stavební úřad stavebníka dne 16.5.2022 vyzval k jejímu doplnění a současně usnesením
společné řízení přerušil.
Po doplnění všech podkladů, které jsou předepsané v ustanovení § 94l stavebního zákona a
jsou nezbytné pro celkové posouzení žádosti, stavební úřad výše uvedené společné řízení a
územní řízení o dělení nebo scelování pozemků pod body I. a II. ve smyslu ustanovení § 140
odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, usnesením poznamenaným do
spisu dne 8.9.2022 spojil. Ke spojení obou řízení bylo přistoupeno z důvodu, že se obě žádosti
týkají téhož předmětu, věcně spolu souvisí a týkají se týchž účastníků řízení.
Po průběžném doplňování žádosti následně dne 9.9.2022 stavební úřad oznámil zahájení
společného řízení spojeného s řízením o dělení nebo scelování pozemků známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků společného a územního řízení a
závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad neobdržel žádné námitky proti
projednávanému záměru ani závazná stanoviska dotčených orgánů, která by znemožňovala
žádosti vyhovět.
Dle ustanovení § 94m odst. 2 a § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení
společného a územního řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem
účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení dle §
27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům jednotlivě.
Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád v platném znění, se řízením s velkým počtem účastníků rozumí řízení s více než 30
účastníky. Dle ustanovení odst. 2 téhož § účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o
zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného řízení podle § 94k a účastníků
územního řízení podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel
předmětné stavby včetně způsobu jejího 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 v rozdělovníku rozhodnutí a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
Okruh účastníků společného řízení byl stanoven takto:
Dle § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník:
− Georgios Karadzos, nar. 17.4.1958, Borovičky 3200, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Dle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn:
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Dle § 94k písm. c) stavebního zákona – vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám
stavebníkem
a
Dle § 94k písm. d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku:
− Georgios Karadzos, nar. 17.4.1958, Borovičky 3200, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
− Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Lochenice
− Miroslav Formánek, nar. 13.7.1975, Lochenice 119, 503 02 Lochenice
− Monika Formánková, nar. 13.1.1976, Lochenice 119, 503 02 Lochenice
− Vladimír Pavlista, nar. 6.7.1954, Lochenice 143, 503 02 Lochenice
− Richard Pavlista, nar. 7.9.1955, Na Obci 362, 503 02 Předměřice nad Labem
− Miroslav Vodička, nar. 26.1.1949, Lochenice 133, 503 02 Lochenice
− Petr Fejkus, nar. 23.4.1966, Lochenice 132, 503 02 Lochenice
− Václav Doubrava, nar. 3.10.1953, Lochenice 118, 503 02 Lochenice
− Michal Koutník, nar. 7.9.1964, Lochenice 111, 503 02 Lochenice
− Jitka Koutníková, nar. 10.9.1964, Lochenice 111, 503 02 Lochenice
− Michael Kousal, nar. 20.3.1972, Vrážská 1165/2, 153 00 Praha
− Jaroslav Čížek, nar. 10.7.1949, Školská 318, 503 02 Předměřice nad Labem
− SV majetková s.r.o., Rybova 1905/25, 500 09 Hradec Králové
− Michala Němečková, nar. 16.10.1983, Lochenice 166, 503 02 Lochenice
− Miloš Němeček, nar. 14.11.1978, Lochenice 166, 503 02 Lochenice
− Věra Kaplanová, nar. 20.10.1966, Horní Roveň 223, 533 71 Dolní Roveň
− Dana Havrdová, nar. 24.8.1969, Zámeček 448/10, 500 08 Hradec Králové
− Jiří Mahdalíček, nar. 22.9.1959, Václavkova 1613/3, 500 02 Hradec Králové
− Marie Mahdalíčková, nar. 2.1.1959, Lochenice 171, 503 02 Lochenice
− Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
− Pavla Bolková, nar. 23.11.1973, Lochenice 194, 503 02 Lochenice
− Jiří Švehlík, nar. 6.12.1976, Hradecká 2, 503 02 Předměřice nad Labem
− Ing. Pavel Černý, nar. 18.2.1960, Lochenice 131, 503 02 Lochenice
− Renáta Černá, nar. 24.12.1972, Lochenice 131, 503 02 Lochenice
− Josef Vaňouček, nar. 5.3.1971, Lochenice 115, 503 02 Lochenice
− Romana Vaňoučková, nar. 7.7.1971, Lochenice 115, 503 02 Lochenice
− Nikola Boučková, nar. 23.10.1998, Lochenice 163, 503 02 Lochenice
− Jiří Zákravský, nar. 9.1.1998, Radeč 168, 542 32 Úpice
− Aleš Jírek, nar. 11.11.1962, Lochenice 135, 503 02 Lochenice
− Olga Pavlistová, nar. 10.3.1933, Lochenice 117, 503 02 Lochenice
− Irena Fejkusová, nar. 23.5.1942, Lochenice 132, 503 02 Lochenice
− Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha
− Věra Kmoníčková, nar. 5.11.1945, Lochenice 172, 503 02 Lochenice
− Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
− Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha
− Soňa Vaňoučková, nar. 8.12.1964, Lochenice 115, 503 02 Lochenice
− ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
− GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
− Věra Jírková, nar. 19.4.1933, Lochenice 135, 503 02 Lochenice
− Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec
Králové
− CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
− GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
− Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové
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HelaPC s.r.o., Lochenice 20, 503 02 Lochenice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Hradec Králové, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno (dle § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
− vlastníci pozemků a staveb na nich st. p. 122, 125/3, 135/1, 142/2, 145/1, 145/3, 146, 263,
264, parc. č. 216/1, 216/5, 216/8, 216/27, 216/29, 216/31, 216/35, 218/2, 220, 222, 225/1,
226/1, 226/2, 227/1, 228, 1355/1, 2087, 2088, 2089 v katastrálním území Lochenice,
− vlastníci pozemků a staveb na nich parc. č. 196/1, 196/2, 959/1, 2037, 2038 v katastrálním
území Předměřice nad Labem.
Okruh účastníků územního řízení o dělení nebo scelování pozemků:
Dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:
− Georgios Karadzos, nar. 17.4.1958, Borovičky 3200, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn:
− Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Lochenice
Dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má
být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě:
− Georgios Karadzos, nar. 17.4.1958, Borovičky 3200, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
rozhodnutím přímo dotčeno:
− Nejsou
Stavební úřad v průběhu řízení postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí.
V průběhu společného řízení stavební úřad posoudil stavební záměr podle ustanovení § 94o
stavebního zákona, a shledal, že záměr žadatelů je v souladu s požadavky:
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
Hlavní stavby souboru staveb – rodinné domy svým charakterem splňují požadavky vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, kdy pro účely této vyhlášky se rozumí stavbou pro bydlení rodinný dům, ve kterém
více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je
k tomuto účelu určena. Doplňkovými stavbami ke stavbě rodinného domu jsou v daném
případě krytá stání pro automobily, zpevněné plochy, akumulační nádrže a oplocení. Ve
smyslu § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, jsou stavby umístěny tak, že je umožněno napojení na sítě technické
infrastruktury a pozemní komunikaci. Pro tuto možnost napojení na veřejnou dopravní a
technickou vybavenost jsou součástí souboru staveb i veřejná komunikace a stavby sítí
veřejné technické infrastruktury. Pro zajištění koordinace staveb v území byly stanovena
podmínky pro možnost užívání jednotlivých staveb v území.
Rovněž další požadavky na vymezování a využívání pozemků stanovené ve vyhlášce
501/2006 Sb., jsou v návrhu splněny. A to jak požadavky na rodinné domy (§ 21 Pozemky
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staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, § 23 Obecné požadavky na umísťování staveb a §
25 Vzájemné odstupy staveb), tak i požadavky na doplňkové stavby na pozemcích rodinných
domů (§ 21 Pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, § 23 Obecné požadavky na
umísťování staveb, § 24c Oplocení pozemků a § 25 Vzájemné odstupy staveb).
Stavby rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací jsou v souladu
s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. umísťovány pod zem.
Stavba veřejné komunikace splňuje požadavky § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na
pozemky veřejných prostranství. V tomto ustanovení je požadovaná nejmenší šířka
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek
rodinného domu, min. 8m. Zde je třeba uvést, že řešené území je v dopravně napojitelné
pouze vjednom uzlu, kde nová komunikace naváže na stávající dopravní sít‘. Jedná se o
stávající veřejný prostor mezi nynější zástavbou, který v severozápadním segmentu lokality
umožní napojení z ulice Na Obci. Zde je část vstupního prostoru na stavební pozemek dle
pasportu komunikací obce Lochenice evidována jako místní komunikace. Jedná se tedy o
stávající, již vymezené veřejné prostranství, které, přestože jeho šířka je méně než 8 m, je
tímto rozhodnutím povolováno, neboť se jedná o stávající prostor, kde se zpětně požadavky
stanovené vyhláškou neuplatňují.
Všechny stavby souboru splňují požadavky ostatních platných vyhlášek stanovujících
požadavky na umístění a povolení jednotlivých staveb. Jedná se o vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb,
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích. Požadavek na jejich respektování je nad rámec posouzení
záměru stanoven v podmínkách tohoto společného povolení.
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
− Stavby rodinných domů pro svoji realizaci a možnost užívání vyžadují nové nároky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a to elektrické vedení NN v lokalitě; veřejné
osvětlení včetně přeložky současného vedení; vedení místního rozhlasu včetně přeložky
stávajícího vedení; slaboproudé (sdělovací) vedení včetně přípravy pro připojení; kabelové
vedení NN pro připojení obytného souboru, dešťovou kanalizaci; vodovodní řad; kanalizační
splaškový řad a komunikaci včetně zpevněných parkovacích ploch a propojovacích
chodníků.
Pro tyto podmiňující stavby, je současně s vydáním společného povolení na stavby hlavní
v rámci tohoto řízení vydáváno i povolení pro uvedené stavby úpravy veřejné dopravní a
technické infrastruktury jako stavby vedlejší.
Podmínky pro zajištění věcné a časové koordinace staveb v území byly zahrnuty do
podmínek č. 29 – 32 pro provedení a užívání jednotlivých staveb souboru. Do výrokové části
společného povolení byly rovněž zapracovány podmínky ochrany stávajících sítí technického
vybavení.
V souladu s § 88 stavebního zákona stavebník doložil smlouvy o vybudování či přeložení
veřejné technické infrastruktury.
Zde je třeba rovněž uvést, že veřejná dopravní a technická infrastruktura souboru staveb
vytvoří i podmínky pro možnost napojení uvažovaných staveb na pozemcích severně od
řešeného území, a to v rozsahu zde navrženého řešení.
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů.
Závazná stanoviska dotčených orgánů byla připojena k žádosti. Požadavky dotčených
orgánů byly zpracovány do podmínek tohoto společného rozhodnutí. Žádná z předložených
stanovisek nebyla ve vzájemném rozporu.
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Stavebník v souladu s § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doložil souhlasy vlastníků
stavbou dotčených pozemků, a to:
Parc.č. 216/28 – Miloš Němeček a Michaela Němečková
Parc.č. 216/21 – Jiří Mahdalíček a Marie Mahdalíčková
Parc.č. 216/22 – Dana Havrdová Dana a Věra Kaplanová
Parc.č. 216/26 – Nikola Boučková a Jiří Zákravský
St.p. 145/1- Aleš Jírek
St.p.č. 145/2 – Jiří Švehlík
St.p. 143 – Miroslav Vodička
St.p. 144 – Petr Fejkus
St.p. 141 – Ing. Pavel Černý a Renáta Černá
St.p. 142/1 – Michal Koutník a Jitka Koutníková
St.p. 119 a parc.č. 229 – Václav Doubrava
St.p. 120 – Richard Pavlista a Vladimír Pavlista
Parc.č. 226/4 – Pavla Bolková
Parc.č. 225/2 – Josef Vaňouček a Romana Vaňoučková
St.p. 268/1 – Miroslav Formánek a Monika Formánková
St.p. 156/1 – Michael Kousal
St.p. 156/2 – Jaroslav Čížek, Michael Kousal a SV majetková s.r.o.
St.p.č. 115/1 a parc.č. 1210/1, 1402 – Obec Lochenice
Parc.č. 2083 – Povodí Labe, s.p.
Parc.č. 216/2, 2084, 2085, 2086 jsou ve vlastnictví stavebníka
Pozemek dotčený dělením parc.č. 2085 je v souladu s § 82 odst. 2 stavebního zákona ve
vlastnictví žadatele.
Stavební úřad v řízení dále ověřil, zda jsou splněny požadavky kladené na projektovou
dokumentaci a zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického případně
jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem. Za tímto účelem stanovil podmínky pro užívání jednotlivých staveb souboru. Dále
byly ověřeny účinky budoucího užívání stavby.
Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a její jednotlivé
části byly zpracovány oprávněnou osobou a obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny
v odpovídající míře k danému stavebnímu záměru. K tomu je třeba uvést, že podle § 159 odst.
2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu
vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Tento soulad byl deklarován závazným
stanoviskem úřadu územního plánování – Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního
architekta, vydaným 18.1.2022 pod zn. SZ MMHK/003458/2022 MMHK/009671/2022/HA/VA.
Účastníci společného řízení podle § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, další dotčené osoby (dle § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
− vlastníci pozemků a staveb na nich st. p. 122, 125/3, 135/1, 142/2, 145/1, 145/3, 146, 263,
264, parc. č. 216/1, 216/5, 216/8, 216/27, 216/29, 216/31, 216/35, 218/2, 220, 222, 225/1,
226/1, 226/2, 227/1, 228, 1355/1, 2087, 2088, 2089 v katastrálním území Lochenice,
− vlastníci pozemků a staveb na nich parc. č. 196/1, 196/2, 959/1, 2037, 2038 v katastrálním
území Předměřice nad Labem.
Účastníci územního řízení o dělení nebo scelování pozemků podle § 27 odst. 2 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, další dotčené osoby:
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Obec Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Lochenice

V případě územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stavební úřad po posouzení
žádosti a předložených podkladů shledal, že žádost byla podána oprávněnou osobou,
Vlastníkem dotčeného pozemku. Dále bylo zjištěno, že po umístění veřejně přístupné
komunikace, která je součástí tohoto společného povolení, jsou vytvořeny podmínky pro
napojení všech oddělených částí pozemků na veřejnou komunikaci. Záměr dělení pozemku byl
s úřadem územního plánování projednán současně s návrhem umístění jednotlivých staveb
v lokalitě, je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.
Pro dělení pozemku byly ve výrokové části tohoto povolení stanoveny jednotlivé podmínky.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad neshledal důvody, pro které by společné rozhodnutí nemohl vydat.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu 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, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené
dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a
stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a
obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby 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.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
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ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky
se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona
platnost 2 roky.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500
Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč,
položky 17 odst. 3 ve výši 1000 Kč, celkem 19500 Kč byl zaplacen.

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

otisk úředního razítka

Příloha:
- koordinační situační výkres C.3
Příloha:
po nabytí právní moci společného povolení:
stavebníkovi
− stejnopis společného povolení opatřený doložkou právní moci
− ověřená dokumentace stavby
− štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru
Obci Lochenice
− stejnopis společného povolení opatřený doložkou právní moci
− ověřená dokumentace stavby
Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a § 94k písm. a) až d)
(dodejka, datová schránka):
Miroslava Loudová, Skalice č.p. 113, 503 03 Smiřice (zástupce stavebníka)
Obec Lochenice, IDDS: 7fya35v
Miroslav Formánek, Lochenice č.p. 119, 503 02 Předměřice nad Labem
Monika Formánková, Lochenice č.p. 119, 503 02 Předměřice nad Labem
Vladimír Pavlista, Lochenice č.p. 143, 503 02 Předměřice nad Labem
Richard Pavlista, Na Obci č.p. 362, 503 02 Předměřice nad Labem
Miroslav Vodička, Lochenice č.p. 133, 503 02 Předměřice nad Labem
Petr Fejkus, Lochenice č.p. 132, 503 02 Předměřice nad Labem
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Václav Doubrava, Lochenice č.p. 118, 503 02 Předměřice nad Labem
Michal Koutník, Lochenice č.p. 111, 503 02 Předměřice nad Labem
Jitka Koutníková, Lochenice č.p. 111, 503 02 Předměřice nad Labem
Michael Kousal, Vrážská č.p. 1165/2, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512
Jaroslav Čížek, Školská č.p. 318, 503 02 Předměřice nad Labem
SV majetková s.r.o., IDDS: jw9trvy
Michala Němečková, Lochenice č.p. 166, 503 02 Předměřice nad Labem
Miloš Němeček, Lochenice č.p. 166, 503 02 Předměřice nad Labem
Věra Kaplanová, Horní Roveň č.p. 223, 533 71 Dolní Roveň
Dana Havrdová, Zámeček č.p. 448/10, Třebeš, 500 08 Hradec Králové 8
Jiří Mahdalíček, Václavkova č.p. 1613/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Marie Mahdalíčková, Lochenice č.p. 171, 503 02 Předměřice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Pavla Bolková, Lochenice č.p. 194, 503 02 Předměřice nad Labem
Jiří Švehlík, Hradecká č.p. 2, 503 02 Předměřice nad Labem
Ing. Pavel Černý, Lochenice č.p. 131, 503 02 Předměřice nad Labem
Renáta Černá, Lochenice č.p. 131, 503 02 Předměřice nad Labem
Josef Vaňouček, Lochenice č.p. 115, 503 02 Předměřice nad Labem
Romana Vaňoučková, Lochenice č.p. 115, 503 02 Předměřice nad Labem
Nikola Boučková, Lochenice č.p. 163, 503 02 Předměřice nad Labem
Jiří Zákravský, Radeč č.p. 168, 542 32 Úpice
Aleš Jírek, Lochenice č.p. 135, 503 02 Předměřice nad Labem
Olga Pavlistová, Lochenice č.p. 117, 503 02 Předměřice nad Labem
Irena Fejkusová, Lochenice č.p. 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Věra Kmoníčková, Lochenice č.p. 172, 503 02 Předměřice nad Labem
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Air Bank a.s., IDDS: u7sk5zf
Soňa Vaňoučková, Lochenice č.p. 115, 503 02 Předměřice nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Věra Jírková, Lochenice č.p. 135, 503 02 Předměřice nad Labem
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
HelaPC s.r.o., IDDS: dh492fw
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Hradec Králové, IDDS: z49per3

účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou v
souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu, respektive § 94m odst. 2 stavebního
zákona); identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
vlastníci pozemků a staveb na nich st. p. 122, 125/3, 135/1, 142/2, 145/1, 145/3, 146, 263,
264, parc. č. 216/1, 216/5, 216/8, 216/27, 216/29, 216/31, 216/35, 218/2, 220, 222, 225/1,
226/1, 226/2, 227/1, 228, 1355/1, 2087, 2088, 2089 v katastrálním území Lochenice, parc.
č. 196/1, 196/2, 959/1, 2037, 2038 v katastrálním území Předměřice nad Labem
dotčené orgány
− Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
− Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát,
IDDS: urnai6d
− Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé
armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
− Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, 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
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Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Obecní úřad Lochenice, IDDS: 7fya35v

na vědomí
− Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
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 § 94m odst. 2 a § 92 odst 3 s odkazem na § 87 odst. 1 stavebního zákona a v
souladu s § 144 odst. 6 správního řádu se rozhodnutí účastníkům řízení uvedených v §
94k písm. e) stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se 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.

