Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Č.j.:MUDK-ODP/69383-2017/hlp21444-2017/hlp
Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Holzhauserová, DiS.
Tel.: 499 318 102
E-mail: holzhauserova.petra@mudk.cz

Dvůr Králové nad Labem, dne 21.8.2017

Účastníci stavebního řízení:
Stavebník - účastník řízení v souladu s § 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona:
Obec Dubenec, IČO 00277801, Dubenec 210, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: x3eftbz
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice,
500 04 Hradec Králové 4
Petr Meisl, 16.04.1954, třída Karla IV. č.p. 640/9, 500 02 Hradec Králové 2
Jiří Frei, 11.06.1986, Palackého č.p. 102, 503 03 Smiřice
Zdeňka Brdičková, 28.11.1954, Dubenec č.p. 231, 544 55 Dubenec u Dvora Králové nad Labem
Michal Skořepa, 27.04.1980, Lidická č.p. 9, Josefov, 551 02 Jaroměř 3
Pavel Plíštil, 22.03.1960, Dubenec č.p. 38, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
Eva Plíštilová, 05.10.1964, Dubenec č.p. 38, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
Účastník dle § 109 písm. d) stavebního zákona: vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohouli být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
GridServices, s.r.o., IČ 27935311
Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČO 60162694,
Odbor územní správy majetku Pardubice, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice,
100 00 Praha 10
Česká spořitelna, a.s., IČO 452447822, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Účastník dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu
pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo
dotčeno (účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou v souladu s ustanovením § 112
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odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):
pozemkové parcely číslo: 527/2, 528/1, 530, 531/1, 531/3, 601/1, 601/3, 603/2, 605/1, 605/2, 607/2,
607/3, 612, 614/1, 614/2, 904/2, 925, 926/1, 928, 942/1, 942/2, 944/1, 944/2, 1312/4, 1313/2, 1313/3,
1314/1, 1314/2, 1314/3, 1317, 1319/1, 1319/2, 1321/1, 1321/2, 1345/1, 1346/2, 1999/2, 2000/2,
2000/3, 2000/4, 2063, 2066/2, 2069, 2091, 2209/1, 2210/1, 2215, 2240/15, 2241/1, 2249, 2277, 2295,
2413/2, 3511, 3695, 3713, 3714, 3728, 3742, 3743 v Dubenec,
stavební parcely číslo: 103/1, 103/2, 105, 109/1, 110/2, 111, 116, 118, 121, 289, 497 v katastrálním
území Dubenec.

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ JEDNÁNÍ
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Dne 07.07.2017 podala Obec Dubenec, IČO 00277801, Dubenec 210, 544 55 Dubenec u
Dv.Králové n.L. (dále jen "stavebník") žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Chodníky v obci Dubenec - II. etapa
Dubenec
na pozemku st. p. 117, parc. č. 527/3, 527/4, 604, 605/3, 606, 607/1, 608, 609, 611, 943/1, 1315, 1316,
1320/1, 1320/2, 1320/3, 1320/4, 1320/5, 1320/6, 2000/1, 2070, 2072, 2229/1, 2240/6, 2413/1, 3696,
3697 v katastrálním území Dubenec. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
SO 100 Chodník
SO 200 Lávka
SO 201 Opěrná zeď
Jedná se o výstavbu nového chodníku v úseku od místního sportoviště, navázání na I. etapu až
k obchodu s drogérií, délka chodníku je 485 m. Stávající chodník je v místě autobusové zastávky
(nástupní plocha), šířky 1,70 m a podél oplocení u č.p. 231 šířky cca 1,90 m. Tyto nesouvislé části
chodníků budou odstraněny a nahrazeny novým chodníkem a nástupní plochu autobusové zastávky
dle platných norem. Dále dojde k výstavbě nové lávky (SO 200 Lávka) přes Hustířanský potok,
opěrné zdi (SO 201 Opěrná zeď) podél potoku a odstavné plochy před obchodem s drogérií. Nový
chodník je navržen podél komunikace III. třídy III/32542. Chodník začíná cca 78 m před mostním
objektem 325 42-3 vedeným přes místní potok Hustířanku. Chodník je situován po pravé straně
komunikace ve směru z obce Lanžov do obce Litíč ve staničení 0,000 00 – 0, 187 00 km a 0, 367 10 –
0, 485 00 km. V úseku 0, 187 00 – 0, 367 10 chodník přechází na levou stranu komunikace. Povrch
stávajícího chodníku je z betonové dlažby o rozměru 30/30 cm, který je upnut do dožitých
betonových silničních a chodníkových obrub. Chodník je navržen v šířce 1,50 -4,00 m se základním
příčným sklonem 2,00 %. Povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby tl. 60 mm, barva přírodní.
V místech snížených obrub budou umístěny varovné pásy z hmatové dlažby, šířky 0,40 m. Na trase
se nachází autobusová zastávka v zálivu za mostním objektem. Délka autobusového zálivu je 30, 00
m, šířka 3,00 m. Délka nástupní hrany je 15, 00 m.
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální
stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") dle ustanovení § 112
odst. 2 stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje v souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu.
Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení mohou své námitky podat do
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.
Účastník řízení může dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedený ve větě první tohoto odstavce, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři odboru dopravy a silničního hospodářství, nejlépe v pondělí
a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho
zástupce písemnou plnou moc.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní
orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze
k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební
úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků
stavebního řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným
pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví
zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou
na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor dopravy a silničního hospodářství. O skutečnosti, zda osoba
domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a
to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu.

„otisk razítka“
Ing. Petra Holzhauserová, DiS.
odborný referent odboru dopravy a
silničního hospodářství
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Příloha: Přehledná situace stavebního záměru

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce :
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne ........................

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový
přístup :
Výzva stavebníkovi k úhradě správního poplatku:
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený dle položky 18
odst. 1 písm. f). sazebníku správních poplatků ve výši 10 000,- Kč je možno uhradit na pokladně Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem nebo bankovním převodem, číslo účtu/kód banky: 187580614/0300, variabilní symbol 8106001818. Doklad o
uhrazení správního poplatku stavebník na vyzvání předloží.
Obdrží:
(datová schránka)
Obec Dubenec, IDDS: hzzbqpj
sídlo: Dubenec č.p. 210, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: x3eftbz
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
(doporučeně do vlastních rukou)
Petr Meisl, třída Karla IV. č.p. 640/9, 500 02 Hradec Králové 2
Jiří Frei, Palackého č.p. 102, 503 03 Smiřice
Zdeňka Brdičková, Dubenec č.p. 231, 544 55 Dubenec u Dvora Králové nad Labem
Michal Skořepa, Lidická č.p. 9, Josefov, 551 02 Jaroměř 3
Pavel Plíštil, Dubenec č.p. 38, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
Eva Plíštilová, Dubenec č.p. 38, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
dotčené orgány
(doporučeně)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
(datová schránka)
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Královéhradecký kraj, oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Obec Dubenec, silniční správní úřad, IDDS: hzzbqpj
sídlo: Dubenec č.p. 210, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2

