ODBOR STAVEBNÍ

NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SZ MMHK/039090/2018 ST2/Šul
MMHK/056008/2021
Luboš Šulc
495 707 858
lubos.sulc@mmhk.cz

DATUM:

31.3.2021

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
Z AH ÁJ E N Í Ú Z E MN Í H O Ř Í ZE N Í
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IČ 65993390, Pouchovská 401,
50341 Hradec Králové, které zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova
505/17, 46007 Liberec
(dále „žadatel“), podalo dne 27.2.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby nazvané:
I/35 MÚK D11 Plotiště - okružní křižovatka Plotiště
(dále „stavba“), na st. p. č. 668, poz. p. č. 398, 402/7, 402/9, 407/14, 407/15, 407/18, 407/19,
407/21, 407/23, 407/24, 407/25, 407/27, 407/28, 431/1, 431/2, 432, 435/1, 435/2, 435/3,
435/5, 435/6, 445/1, 445/2, 445/7, 445/8, 445/9, 445/10, 445/11, 445/12, 445/13, 445/17,
445/18, 445/19, 445/20, 445/21, 445/22, 445/23, 445/24, 445/25, 445/26, 445/27, 496/2,
502/5, 502/6, 528/1, 528/9, 528/32, 528/33, 528/34, 528/35, 528/36, 528/37, 528/38, 528/39,
528/40, 528/41, 528/42, 528/43, 528/45, 528/51, 1505/1, 1506/22, 1507/1, 1507/12, 1507/33,
1507/82, 1507/143, 1507/144, 1507/145, 1507/146, 1507/147, 1507/148, 1507/149,
1507/150, 1507/161, 1507/162, 1507/163, 1507/164, 1507/167, 1507/168, 1507/169,
1507/184, 1507/217, 1507/218, 1507/219, 1507/220, 1507/222, 1507/223, 1507/224,
1507/225, 1507/226, 1507/227, 1507/228, 1507/229, 1507/230, 1507/231, 1507/232,
1507/233, 1507/234, 1507/255, 1507/256, 1787/25, 1787/26, 1787/27, 1787/28, 1787/29,
1787/30, 1787/31, 1787/32 v katastrálním území Plotiště nad Labem a poz. p. č. 921/23 v
katastrálním území Svobodné Dvory. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Zájmové území se nachází na severozápadním okraji města Hradec Králové v lokalitě Plotiště
navazuje na stávající okružní křižovatku Plotiště a je vymezené stávající trasou silnice I/35
v délce 847m od okružní křižovatky Plotiště směrem k budoucí MÚK Plotiště. Stávající trasa
silnice zůstane zachována. Šířkové uspořádání komunikace vychází z funkce čtyřpruhové,
směrově rozdělené komunikace kategorie S 22,5/100. Šířka jízdního pruhu je navržena 2 x
3,50m s vodícím proužkem 0,25m a zpevněnou krajnicí v šířce 1,50m. Po obou stranách je
navržena nezpevněná krajnice šířky 0,75–1,50m dle umístění bezpečnostních zařízení, šířka
středního dělícího pásu bude 3,00m. Přístupová cesta na pozemky je náhradní přístup za
zrušené sjezdy ze stávající silnice I/35 v délce 739,6m a bude napojena na stávající místní
komunikaci směr Svobodné Dvory. Účelem navrženého mostu je převedení silnice I/35 přes
přeložku melioračního koryta. Úplné řešení projednávané stavby je pak obsahem projektové
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dokumentace zakázkové číslo 14-LI33-028, datum 09/2015, zhotovitel – Valbek, spol s r.o.,
Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0501285. Členění
stavby:
SO 021 – Příprava území;
SO 101 – Zkapacitnění silnice I/35;
SO 151 – Přístupová cesta na pozemky;
SO 171 – Dopravní opatření;
SO 191 – Dopravní značení;
SO 201 – Most na silnici I/35;
SO 321 – Přeložka melioračního koryta;
SO 341 – Přeložka vodovodu LT DN 200;
SO 381 – Meliorace;
SO 410 – Úprava vrchních rozvodů VN 35kV, km 0,773 (není předmětem projednání);
SO 430 – Zrušení přípojky NN pro č.p. 271/41, km 0,035;
SO 431 – Úprava rozvodů VO, km 0,700 – KÚ;
SO 450 – Stranová přeložka optického vedení ČRa, km 0,439;
SO 460 – Přeložka metalických vedení PVSEK, ZÚ – km 0,135;
SO 461 – Přeložka metalických vedení PVSEK, km 0,647 – 0,755;
SO 801 – Vegetační úpravy;
SO 861 – Oplocení silnice I/35.
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 „stavební zákon“), oznamuje dle ustanovení § 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Protože jsou stavebnímu úřadu dobře
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,
upouští současně od ústního jednání a stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska:
19 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám
a připomínkám se nepřihlíží.
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení a další
písemnosti v řízení budou doručovány postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – veřejnou vyhláškou, účastníkům řízení
podle § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům se oznámení a další písemnosti
doručují jednotlivě. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) se v oznámení o
zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Souhlasy podle § 184a stavebního zákona se nedokládají, je-li pro získání potřebných práv k
pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem
(§ 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Na
řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění zákonů č. 209/2011 Sb., č.
405/2012 Sb., č. 178/2014 Sb., č. 49/216 Sb., č. 194/2017 Sb. a č. 225/2017 Sb.
Účastníci řízení dále mají až do vydání rozhodnutí možnost vyjádřit se k jeho podkladům (§
36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Do podkladů
rozhodnutí lze nahlížet u Magistrátu města Hradec Králové – odboru stavebního, na adrese
Československé armády 408, pravé křídlo, 3. patro, kancelář číslo 270, a to v pondělí a ve
středu od 8 do 17 hodin (aktuální informace o úředních hodinách magistrátu města jsou vždy
uvedeny na www.hradeckralove.org).
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S OHLEDEM NA SOUČASNÁ OPATŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOPORUČUJEME PRO
NAHLÍŽENÍ DO PODKLADŮ ROZHODNUTÍ SE PŘEDEM DOMLUVIT NA VÝŠE
UVEDENÝCH KONTAKTECH.
Účastníci územního řízení:
Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení žadatel: Ředitelství silnic
a dálnic ČR zastoupeni Valbek, spol. s r.o. Podle § 85 odst. 1 písm. b) je účastníkem řízení
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Statutární město Hradec
Králové. Účastníky územního řízení dále jsou podle § 85 odst. 2 písm. a) vlastníci pozemků
nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají jiné věcné
právo k těmto pozemkům nebo stavbám: Státní pozemkový úřad (vlastník poz. p. č. 407/25,
435/2, 435/3, 435/5, 445/11, 445/22, 528/34 a 528/51 v katastrálním území Plotiště nad
Labem); František Bouček (poz. p. č. 407/23, 445/12 a 528/45 v katastrálním území Plotiště
nad Labem); Lucie Mikasová; Marie Němcová (poz. p. č. 528/45 v katastrálním území
Plotiště nad Labem); Miroslav Hak (poz. p. č. 445/23 a 528/35 v katastrálním území Plotiště
nad Labem); Ing. Simona Dusová; Věra Lžičařová; František Smetana (poz. p. č. 435/6,
445/8 a 445/9 v katastrálním území Plotiště nad Labem); Jan Hovorka, DiS. (poz. p. č.
407/21 v katastrálním území Plotiště nad Labem); Česká provincie sekulárního institutu
Schönstattské sestry Mariiny (poz. p. č. 402/7 v katastrálním území Plotiště nad Labem);
Miloň Mareček (poz. p. č. 528/40 v katastrálním území Plotiště nad Labem); Petr Bojadžiev
(poz. p. č. 445/25 a 528/38 v katastrálním území Plotiště nad Labem); Josef Hanka (poz. p.
č. 528/42 v katastrálním území Plotiště nad Labem); František Souček; Jaroslav Souček
(poz. p. č. 407/24 v katastrálním území Plotiště nad Labem); Renata Machatá (poz. p. č.
445/1 v katastrálním území Plotiště nad Labem); Petra Lebedová; Ing. Radek Zeman (poz. p.
č. 445/18, 445/19, 445/20, 445/21, 445/26, 528/32, 528/33, 528/36, 528/37, 528/39, 528/41,
1507/222, 1507/223, 1507/224, 1507/225 a 1507/226 v katastrálním území Plotiště nad
Labem); ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (poz. p. č. 502/5, 1506/22 a 1507/33 v katastrálním
území Plotiště nad Labem); PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o. (poz. p. č. 496/2, 502/6 a
1507/234 v katastrálním území Plotiště nad Labem); MUDr. Lubomír Novák; Zemědělské
družstvo Libčany (poz. p. č. 407/19 a 445/2 v katastrálním území Plotiště nad Labem); Libor
Kejklíček (poz. p. č. 402/9, 435/1 a 445/17 v katastrálním území Plotiště nad Labem); TCTM,
a.s. (poz. p. č. 445/24 v katastrálním území Plotiště nad Labem); Ing. Václav Grabmüller,
CSc.; Ing. Věra Grabmüllerová; Miroslav Vodička (poz. p. č. 407/14, 407/15 a 445/7 v
katastrálním území Plotiště nad Labem); Ohrada s.r.o. (poz. p. č. 528/1 v katastrálním území
Plotiště nad Labem); Gabriela Hašková (poz. p. č. 407/18 a 445/10 v katastrálním území
Plotiště nad Labem); Dalibor Šebek (poz. p. č. 528/43 v katastrálním území Plotiště nad
Labem); České Radiokomunikace a.s. (věcné břemeno k poz. p. č. 445/18, 445/19, 445/20,
445/21, 445/23, 445/24, 445/26, 528/32, 528/33, 528/35, 528/36, 528/37, 528/39, 528/40,
528/41, 1505/1, 1507/222, 1507/223, 1507/224, 1507/225, 1507/226, 1507/229, 1507/230 a
1507/256 v katastrálním území Plotiště nad Labem); ČEZ Distribuce, a. s. (věcné břemeno
k poz. p. č. 435/1, 435/6, 445/7, 445/8, 445/9 a 445/10 v katastrálním území Plotiště nad
Labem); CETIN a.s. (poz. p. č. 1507/1 v katastrálním území Plotiště nad Labem); MOL
Česká republika, s.r.o. (poz. p. č. 1507/1 v katastrálním území Plotiště nad Labem). Podle §
85 odst. 2 písm. b) pak osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům st. p. č. 286, 1276, 1302, poz. p. č. 366/34, 400/3, 400/5,
402/8, 407/12, 496/3, 528/10, 528/44, 528/50, 1506/2, 1506/21, 1506/124, 1507/83, 1507/84,
1507/160, 1507/170, 1787/33 a 1787/39 v katastrálním území Plotiště nad Labem, nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále pak vlastníci
technické infrastruktury: Královéhradecká provozní, a.s.; Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s. a Povodí Labe, státní podnik.
Podklady pro vydání rozhodnutí:
Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů
ČECHY, sp.zn. 122430/2021 – 1150 – OÚZ – PHA, ze dne 16.3.2021.
Aktualizované stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, odboru
služby dopravní policie, č.j. KRPH-101965-2/ČJ-2020-0500DP, ze dne 13.1.2021.
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Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., k žádosti o vyjádření, zn. 1112221937, ze dne 29.12.2020.
Souhlas ČEZ Distribuce, a. s., s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném
pásmu elektrického zařízení, zn. 1112220366, ze dne 22.12.2020.
Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0101433248, ze dne
18.12.2020.
Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s., zn. 0201168537, ze dne
18.12.2020.
Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700308179, ze dne
18.12.2020.
Souhrnné vyjádření pro SMHK od Technických služeb Hradec Králové, zn. TSHK/2458/E/20,
ze dne 15.1.2021.
Vyjádření Technických služeb Hradec Králové, k existenci sítí, zn. TSHK/2465/E/20, ze dne
28.12.2020.
Vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/
OS/263041/2020.
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN a.s., č.j. 861091/20, ze dne
29.12.2020.
Vyjádření od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., k dopravním stavbám,
č.j. VAKHK/VHR/VJ/21/0025, ze dne 16.1.2021.
Sdělení od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., k existenci sítí, č.
VAKHK/VHR/AVETI/21/0023, ze dne 5.1.2021.
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E54156/20, ze dne 22.12.2020.
Sdělení Státního pozemkového úřadu, zn. SPU 385291/2020, ze dne 21.10.2020.
Závazné stanovisko orgánu územního plánování (Magistrátu města Hradec Králové – odboru
hlavního architekta), č.j. MMHK/164073/2020/HA/ŠK, ze dne 30.9.2020.
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru dopravy a silničního
hospodářství, č.j. KUKHK-16649/DS/2016-4/MT, ze dne 27.6.2016 (zrušení 2ks dopravních
připojení k silnici I/35).
Plná moc pro Valbek, spol. s r.o., ze dne 16.12.2015.
Závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j. KUKHK-20427/ZP/2016, ze dne 3.8.2016 (souhlas s trvalým odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu).
Smlouva číslo Z_S14_12_8120053113 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a. s. a
žadatelem.
Smlouva o úpravě stávající dopravní a technické infrastruktury č. 317/2017 uzavřená mezi
Statutárním městem Hradec Králové a žadatelem.
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 2018-514624 uzavřená mezi
společností České Radiokomunikace a.s. a žadatelem.
Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury uzavřená mezi společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dnes CETIN a.s.) a žadatelem.
Smlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury číslo VAKHK/RS/NT/2016/002
uzavřená mezi společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a žadatelem.
Usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2016/1232.
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru dopravy a silničního
hospodářství, č.j. KUKHK-6871/DS/2016-2/VA, ze dne 26.2.2016 (povolení zvláštního
užívání silnice I/35 pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku).
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru dopravy a silničního
hospodářství, č.j. KUKHK-6720/DS/2016/VA, ze dne 17.2.2016 (povolení provádět stavbu
v silničním ochranném pásmu silnice I/35).
Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru dopravy a silničního
hospodářství, č.j. KUKHK-4163/DS/2016-2/VA, ze dne 27.1.2016.
Závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje – odboru
životního prostředí a zemědělství, č.j. 1031/ZP/2005-Čr, ze dne 1.3.2005.
Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru životního prostředí a
zemědělství, k územnímu řízení, č.j. KUKHK-14293/ZP/2018, ze dne 14.5.2018.
Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru životního prostředí a
zemědělství, k územnímu řízení, č.j. KUKHK-9363/ZP/2016, ze dne 28.3.2016.
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Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru životního prostředí a
zemědělství, č.j. KUKHK-14383/ZP/2018, ze dne 3.5.2018.
Závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy (dnes odboru
dopravně správních agend), č.j. MMHK/082588/2018, ze dne 2.5.2018.
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, k projektové dokumentaci, zn. ŘSD/1717/37000/
2018/Dou, ze dne 23.5.2018.
Závazné stanovisko Ministerstva dopravy ČR, zn. 262/2018-910-IPK/3, ze dne 23.5.2018 a
zn. 82/2016-910-IPK/4, ze dne 11.3.2016.
Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/18/33336/Tj/0, ze dne
10.9.2018.
Stanovisko Magistrátu města Hradec Králové – odboru životního prostředí, ke změně
vegetačních úprav, č.j. MMHK/151361/2018 zp2/mrk, ze dne 28.8.2018.
Souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové – odboru životního
prostředí, č.j. MMHK/149930/2018/ŽP2/HUK, ze dne 22.8.2018 (odpadové hospodářství).
Závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové – odboru životního prostředí, č.j.
MMHK/186211/2018, ze dne 16.10.2018 (souhlas vodoprávního úřadu).
Koordinované stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, č.j. MMHK/119834/2018, ze dne
28.6.2018.
Vyjádření Státního pozemkového úřadu, zn. SPU 287534/2018, ze dne 15.6.2018.
Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany - Hasičského záchranného
sboru královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-2220-2/2018, ze dne 9.5.2018.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové, č.j. KHSHK 24617/2018/HOK.HK/No, ze dne 15.8.2018.
Vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odboru služby dopravní
policie, č.j. KRPH-494-10/ČJ-2016-0500DP, ze dne 7.3.2016 a č.j. KRPH-500-12/ČJ-20160500DP, ze dne 14.4.2016.
Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací CETIN a.s., č.j. POS 185/18, ze
dne 15.5.2018.
Stanovisko GridServices, s.r.o., k povolení stavby, zn. 5001672548, ze dne 20.2.2018.
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 181019-110597446, ze dne 26.10.2018.
Vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě UPC Česká republika, s.r.o., č.
E017034/18, ze dne 19.10.2018.
Vyjádření k existenci sítí ČEPS, a.s., zn. 1146/18/KOC/Ro/3, ze dne 19.11.2018.
Vyjádření Ministerstva obrany ČR k existenci vojenských inženýrských sítí, zn. 43060/20158201-OÚZ-PCE, ze dne 8.7.2015.
Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s., č.j. 1201803432, ze dne 23.2.2018.
Vyjádření Elektrárny Opatovice, a.s., č. 135/15, ze dne 30.6.2015.
Vyjádření k existenci sítí Magnalink, a.s., č. 20171129-06, ze dne 29.11.2017.
Vyjádření vlastníků (spoluvlastníků) dotčených pozemků.
Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona platí, že obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Osoba, která je vlastníkem pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn a není sama žadatelem; která má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě; či jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem podle zvláštního právního předpisu, může v územním
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují výše
uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc. Účastník řízení (jeho zástupce) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
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průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele (§ 36 odst. 5 správního řádu). Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí
prokázat své oprávnění (§ 30 odst. 5 správního řádu). Účastníci řízení mají až do vydání
rozhodnutí možnost vyjádřit se k jeho podkladům (§ 36 odst. 3 správního řádu).

Luboš Šulc
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Rozdělovník – účastníci řízení:
Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé
armády č.p. 408/51, 50003 Hradec Králové 3
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec
Králové, IDDS: z49per3
František Bouček, U Sokola č.p. 568/12, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 16
Lucie Mikasová, Milovice u Hořic č.p. 68, 50801 Hořice v Podkrkonoší
Marie Němcová, Pod Zámečkem č.p. 285/90, Třebeš, 50006 Hradec Králové 6
Miroslav Hak, Bekova č.p. 507/3, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 16
Ing. Simona Dusová, Mládeže č.p. 575/2, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 16
Věra Lžičařová, Hronkova č.p. 527/30, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 16
František Smetana, Koutníkova č.p. 735/15a, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 16
Jan Hovorka, DiS., U Jordánu č.p. 287, Holohlavy, 50303 Smiřice
Česká provincie sekulárního institutu Schönstattské sestry Mariiny, IDDS: 59jziw7
Miloň Mareček, Pod Zámečkem č.p. 1846/41, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové 6
Petr Bojadžiev, Petra Jilemnického č.p. 158/68, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové
16
Josef Hanka, Bříza č.p. 69, 50312 Všestary
František Souček, K Metelce č.p. 634/8, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové 15
Jaroslav Souček, Drtinova č.p. 106/54, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové 15
Renata Machatá, Předměřická č.p. 83/35, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 16
Petra Lebedová, Gagarinova č.p. 686/38, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3
Ing. Radek Zeman, Elišky Krásnohorské č.p. 13/3, 11000 Praha 1-Josefov
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IDDS: upm88qu
PLOTIŠŤSKÁ ZELENINA - HAK s.r.o., IDDS: tqqtnig
MUDr. Lubomír Novák, Štefánikova č.p. 339/33, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové
11
Zemědělské družstvo Libčany, IDDS: 4x4u4t9
Libor Kejklíček, Petra Jilemnického č.p. 728/134b, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec
Králové 16
TCTM, a.s., IDDS: 5wsgkje
Ing. Václav Grabmüller, CSc., Na Louce č.p. 2102/5, Bolevec, 30100 Plzeň 1
Ing. Věra Grabmüllerová, Na Louce č.p. 2102/5, Bolevec, 30100 Plzeň 1
Miroslav Vodička, Radostov č.p. 41, 50327 Lhota pod Libčany
Ohrada s.r.o., IDDS: 6c7itac
Gabriela Hašková, Skršice č.p. 44, 51771 České Meziříčí
Dalibor Šebek, IDDS: zm9xvfn
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
MOL Česká republika, s.r.o., IDDS: 93pchfn
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Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Rozdělovník – dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:
gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS:
gcgbp3q
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
K vyvěšení:
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 50200
Hradec Králové
Účastníci řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou):
Osoby, které jsou vlastníky pozemků a staveb na nich podle katastru nemovitostí, případně ti
kteří mají k těmto pozemkům jiné věcné právo – st. p. č. 286, 1276, 1302, poz. p. č. 366/34,
400/3, 400/5, 402/8, 407/12, 496/3, 528/10, 528/44, 528/50, 1506/2, 1506/21, 1506/124,
1507/83, 1507/84, 1507/160, 1507/170, 1787/33 a 1787/39 v katastrálním území Plotiště nad
Labem.
Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje – Magistrátu města
Hradec Králové, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, poslední
den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne ...............................

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

...............................
podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
razítko:

...............................
podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
razítko:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ...............................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: ..............................
Magistrát města Hradec Králové – odbor správní tímto, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
správního řádu, žádáme o vyvěšení oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu po
dobu 15ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení, opatřené potvrzením o vyvěšení
a sejmutí na Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební.
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