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DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.8.2020 podalo
Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády 408/51, 500
03 Hradec Králové,
které zastupuje CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, Hasičská 397, 763 02 Zlín
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona
a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové PS 412 MUR - Měření úsekové rychlosti ulice Antonína Dvořáka a Koutníkova
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 716/38 (ostatní plocha), parc. č. 716/75 (ostatní
plocha), parc. č. 716/98 (ostatní plocha), parc. č. 716/117 (ostatní plocha) v katastrálním území
Pražské Předměstí, a na pozemku parc. č. 1507/1 (ostatní plocha), parc. č. 1507/2 (ostatní
plocha), parc. č. 1507/42 (ostatní plocha), parc. č. 1596 (ostatní plocha) v katastrálním území
Plotiště nad Labem.
Druh a účel umisťované stavby:
Technická infrastruktura. Připojení dopravního systému na síť technické infrastruktury.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na shora uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno na výkresech
C2.1 Katastrální situační výkres - celkový a C2.2 Katastrální situační výkres - celkový, které
jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
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Určení prostorového řešení stavby:
Jedná se o telekomunikační a silnoproudá kabelová vedení v prostoru ulic Antonína Dvořáka a
Koutníkova. Trasy jsou vedeny převážně podélně v chodníku, zčásti pak přechodem pod
vozovkou stávajícími či novými prostupy. Napojovací místa jsou tvořena řadiči a rozvaděči u
jednotlivých kamerových míst na stožárech veřejného osvětlení či světelného signalizačního
zařízení. Jednotlivé úseky jsou tyto:
 Přípojka telekomunikační MUR2b - rozvaděč u MUR1a o délce cca 27,7 m,
v ulici A. Dvořáka,
 Přípojka silnoproudá MUR3a - řadič K43 o délce cca 63 m,
 Přípojka telekomunikační MUR4b – řadič K43 o délce cca 104 m,
 Přípojka silnoproudá MUR4b – řadič K43 o délce cca 104 m,
 Přípojka telekomunikační MUR3b – napojení u kamery MUR4b o délce cca 178 m,
 Přípojka silnoproudá MUR3b – napojení u kamery MUR4b o délce cca 178 m,
 Přípojka telekomunikační MUR4a – napojení u kamery MUR3b o délce cca 97 m,
 Přípojka silnoproudá MUR4a – napojení u kamery MUR3b o délce cca 97 m,
vše v ulici Koutníkova.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Pozemky na nichž se stavba umisťuje - parc. č. 716/38, parc. č. 716/75, parc. č. 716/98, parc. č.
716/117 v katastrálním území Pražské Předměstí, a na pozemku parc. č. 1507/1, parc. č.
1507/2, parc. č. 1507/42, parc. č. 1596 v katastrálním území Plotiště nad Labem.
Dotčené sousední pozemky – parc. č. 722/147, 722/205 v katastrálním území Pražské
Předměstí, a st. p. 285 s č.pop. 215, 172 s č.pop. 151, 265/1 s č.pop. 199, 266 s č.pop. 200,
275 s č.pop. 207, 297 s č.pop. 224, 403 s č.pop. 290, 430/1 s č.pop. 295, 554 s č.pop. 365, 590
s č.pop. 440, 719 s č.pop. 251, parc. č. 706/3, 1507/239, 1516/1, 1779/1, 1779/2 v katastrálním
území Plotiště nad Labem.

Podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje C2.1
Katastrální situační výkres - celkový a C2.2 Katastrální situační výkres – celkový a
v souladu s předloženou dokumentací, které zpracoval CROSS Zlín a.s..
2. Budou respektovány obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhl.č. 501/2006 Sb.,
vyhl. č. 268/2009 Sb. a vyhl.č. 398/2009 Sb.
3. Veškeré stávající sítě technické infrastruktury v prostoru staveniště budou před zahájením
stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a při
provádění stavby budou dodrženy podmínky jejich ochrany, vyplývající ze stanovisek:
a) CETIN a.s. - ze dne 16.11.2020 čj. 823236/20
b) Královéhradecká provozní a.s. - ze dne 14.12.2020 pod čj. KHP/TD/LC/20/3891 a ze
dne 15.12.2020 pod čj. KHP/TD/LC/20/3900
c) GasNet Služby s.r.o. - ze dne 26.11.2020 naše značka 5002261090 a ze dne
26.11.2020 naše značka 5002261135
d) ČEZ Distribuce a.s. – ze dne 19.11.2020 naše značka 1111554144 a ze dne 19.11.2020
naše značka 1111558262
e) Telco Pro Services a.s. – ze dne 18.11.2020 naše značka 020-28-PR11 a ze dne
16.11.2020 č. 0201154143
f) Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s. – ze dne 26.10.2020 naše značka
3079/THHK/2020/Zv
g) Magnalink a.s. – ze dne 15.11.2020 naše zn. 20201115-01JV
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4. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska dotčeného orgánu
Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, ze dne 15.12.2020 pod zn.
SZMMHK/138310/2020/ŽP2/Wei MMHK/209468/2020 :
a) Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o
odpadech.
b) Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady.
c) Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým
během stavební činnosti, pokud bude ověřeno, že materiál bude použit ve svém
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (ustanovení § 2 odst. 3 zákona o
odpadech).
d) Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí.
e) Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou
projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před její realizací bude vydáno
nové závazné stanovisko.
5. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí ve smyslu § 119 stavebního zákona.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště HK-odbor
hospodaření s majetkem státu, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Opatovice nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha
MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha
Magnalink, a.s., Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
Odůvodnění:
Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády 408/51, 500 03
Hradec Králové, které zastupuje CROSS Zlín, a.s., IČO 60715286, Hasičská 397, 763 02 Zlín
(dále jen "oznamovatel"), dne 20.8.2020 podal oznámení záměru podle § 96 stavebního zákona
pod názvem „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové PS 412 MUR - Měření úsekové
rychlosti - ulice Antonína Dvořáka a Koutníkova“.
Oznámení ze dne 20.8. 2020 nemělo náležitosti podle 37 odst. 2 správního řádu a podle § 96
odst. 3 stavebního zákona. Proto stavební úřad podle § 37 odst. 3 správního řádu a § 96 odst. 5
věta první stavebního zákona oznamovatele dne 27.11.2020 vyzval k odstranění nedostatků
v termínu do 31.12.2020. Nedostatek spočíval v tom, že z podání nebylo zřejmé co se navrhuje,
a k tomu stavební úřad uvedl konkrétní výčet toho, v čem spatřuje rozpory.
Na výzvu ze dne 27.11.2020 oznamovatel reagoval podáními ve dnech 7.12.2020, 8.12.2020,
22.12.2020, 30.12.2020, 25.1.2021 a 1.2.2021, přičemž podáním ze dne 30.12.2020 požádal o
prodloužení termínu k odstranění nedostatků do 31.1.2021. Vyhodnocením obsahu všech
těchto podání stavební úřad dospěl k závěru, že výzva z 27.11.2020 nebyla splněna. Oznámení
tak není úplné, a proto nesplňuje podmínky pro postup podle § 96 odst. 4 stavebního zákona.
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Usnesením ze dne 3.2.2021 proto stavební úřad rozhodl o projednání záměru v územním
řízení. Dle § 96 odst. 5 stavebního zákona se oznámení záměru považuje za žádost o vydání
územního rozhodnutí, a právní mocí usnesení (což bylo 4.2.2021) je zahájeno územní řízení.
Současně vyzval oznamovatele k doplnění oznámení ve shora uvedeném rozsahu ve lhůtě do
28.2.2021.
Žádost byla doplněna dne 8.2.2021. Stavba podle takto doplněné žádosti a dokumentace
obsahovala telekomunikační a silnoproudá kabelová vedení pod níže uvedenými názvy a
osazení kamer na stávajících stožáry VO a SSZ v ulici Antonína Dvořáka (měřený úsek MUR1
a MUR2) a ulici Koutníkova (měřený úsek MUR3 a MUR4) - číslování jednotlivých úseků
kabelových vedení pro přehlednost doplnil stavební úřad:
1. Přípojka telekomunikační MUR1b – řadič K13 o délce cca 91,3 m
2. Přípojka telekomunikační MUR2a – řadič K13 o délce cca 67,1 m
3. Přípojka telekomunikační MUR1a – řadič K21 o délce cca 91,3 m
4. Přípojka telekomunikační MUR2b – rozvaděč u MUR1a o délce cca 27,7 m
5. Přípojka telekomunikační MUR3a – řadič K43 o délce cca 63 m
6. Přípojka silnoproudá MUR3a – řadič K43 o délce cca 63 m
7. Přípojka telekomunikační MUR4b – řadič K43 o délce cca 104 m
8. Přípojka silnoproudá MUR4b – řadič K43 o délce cca 104 m
9. Přípojka telekomunikační MUR3b – napojení u kamery MUR4b o délce cca 178 m
10. Přípojka silnoproudá MUR3b – napojení u kamery MUR4b o délce cca 178 m
11. Přípojka telekomunikační MUR4a – napojení u kamery MUR3b o délce cca 97 m
12. Přípojka silnoproudá MUR4a – napojení u kamery MUR3b o délce cca 97 m
Stavební úřad dospěl k závěru, že osazení kamer a umístění kabelových tras uvedených výše
pod body 1. až 3. a 5. nevyžaduje ke své realizaci územní rozhodnutí o umístění stavby, žádost
o umístění této části stavby se tak stala bezpředmětnou a proto územní řízení v této části
usnesením ze dne 22.2.2021 pod čj. MMHK/031972/2021 ST1/Pau zastavil. Usnesení nabylo
právní moci dne 10.3.2021. Předmětem územního řízení tak zůstala stavba v rozsahu shora
uvedených bodů 4., a 6. až 12., na pozemcích parc. č. 716/38, 716/75, 716/98, 716/117 v
katastrálním území Pražské Předměstí, a parc. č. 1507/1, 1507/2, 1507/42, 1596 v katastrálním
území Plotiště nad Labem.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení. Při zjišťování existence vlastnického nebo
jiného věcného práva stavební úřad vycházel z podkladů doložených žadatelem, ze skutečností
známých správnímu orgánu z jeho úřední činnosti a z údajů evidovaných v katastru
nemovitostí. Z důvodu velkého počtu účastníků řízení je v řízení postupováno v souladu s § 144
odst. 6 správního řádu. Stavební úřad účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona identifikuje označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Okruh účastníků řízení byl
stanoven takto:
Ad § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
Statutární město Hradec Králové
Ad § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Statutární město Hradec Králové
Ad § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, CETIN a.s.,
České Radiokomunikace a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., GasNet Služby, s.r.o., T-Mobile Czech
Republic a.s., MOL Česká republika, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Královéhradecká provozní,
a.s., Telco Pro Services, a. s., Magnalink, a.s., Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.,
Ad § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich:
parc. č. 722/147, 722/205 v katastrálním území Pražské Předměstí,
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st. p. 285 s č.pop. 215, 172 s č.pop. 151, 265/1 s č.pop. 199, 266 s č.pop. 200, 275 s č.pop.
207, 297 s č.pop. 224, 403 s č.pop. 290, 430/1 s č.pop. 295, 554 s č.pop. 365, 590 s č.pop.
440, 719 s č.pop. 251, parc. č. 706/3, 1507/239, 1516/1, 1779/1, 1779/2 v katastrálním území
Plotiště nad Labem.
Opatřením ze dne 23.2.2021 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního
zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 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. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou
žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavební úřad zajistil vzájemný
soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními
předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Ing. Ludvík Paulus
oprávněná úřední osoba
vedoucí oddělení stavebního úřadu města I

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy:
C2.1 Katastrální situační výkres - celkový a C2.2 Katastrální situační výkres - celkový
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Obdrží:
účastníci řízení nebo jejich zástupci (dodejky):
CROSS Zlín, a.s., IDDS: c6r2qkd
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště HK-odbor hospodaření s
majetkem státu, IDDS: 96vaa2e
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
MOL Česká republika, s.r.o., IDDS: 93pchfn
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé
armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
Magnalink, a.s., IDDS: ai4e24b
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., IDDS: 7vngmmd
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
parc. č. 722/147, 722/205 v katastrálním území Pražské Předměstí, st. p. 285 s č.pop. 215, 172
s č.pop. 151, 265/1 s č.pop. 199, 266 s č.pop. 200, 275 s č.pop. 207, 297 s č.pop. 224, 403
s č.pop. 290, 430/1 s č.pop. 295, 554 s č.pop. 365, 590 s č.pop. 440, 719 s č.pop. 251, parc. č.
706/3, 1507/239, 1516/1, 1779/1, 1779/2 v katastrálním území Plotiště nad Labem
dotčené správní úřady (dodejky):
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
k vyvěšení na úřední desce: Magistrát města Hradec Králové odbor správní - zde
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

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

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

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

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

Sejmuto dne:…………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

