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Účastníci společného územního a stavebního řízení:
Účastníci řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona
Stavebník
Karsit Agro, a.s., IČO 64829642, Dubenec č.p. 34, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.,
které zastupuje na podkladě písemné plné moci Ing. Eva Dvořáková, nar. 28.08.1968,
Nerudova č.p. 174/46, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Účastníci řízení dle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Dubenec, IČO 00277801, Dubenec 210, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
Účastníci dle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona
(vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
Komerční banka, a.s., IČO 45317054, Na příkopě 969/33, Staré Město, 1140 00 Praha 1
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Účastníci řízení dle ustanovení § 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)
(Veřejnou vyhláškou)
V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona vedlejší účastníci řízení podle ustanovení
§ 94k písm. e) stavebního zákona 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 stavebního záměru:
Pozemky: pozemkové parcely číslo: 922/13, 922/14, 922/28, 922/30, 922/31, 946/2, 2289, 3675, 3687,
3797, 3800, 3801, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823,
906/1, 922/4, 922/5, 922/7, 922/10, 3159, 3140, 3695, 3138, 956/1, 959/1, 958, 1999/1, 959/4, 2077,
1999/2, 3142, 3141, 3144, 3155, 3145, 3154, 3153, 3146, 3147, 3148, 863/2, 891/1, 890, 891/2, 2059/1,
889, 2057, 874, 869, 946/3, 944/1, 606, 944/2, 607/2, 607/3, 607/1, 3688, 942/1, 943/1, 608, 609, 2072,
942/2, 928, 926/3, 3729, 3735, 3731, 3730, 3728, 2293, 3697, 926/5, 925, 611, 2274, 2069, 924/2, 3655,
2066/1, 2066/2, 612, 906/2, 906/5, 906/4, 906/3, 614/2, 614/1, 906/7, 902/3, 2063, 902/1, 906/6,
901/1, 2061, 2064, 903, 902/2, 904/2, 904/3, 904/4, 904/1, 616, 617, 2062, 618, 892, 893, 894/1,
2229/1, 3686, 922/29, 3795, 3664, 927, 3696, 2070, 926/1, 959/9, 960/1, 963/3, 963/4, 963/2, 959/2,
963/5, 3139, 2300, 2299, 619, 2058, 620, 621, 875, 2056, 622, 623, 873, 2055, 871, 624, 870/2, 625,
2054, 626, 2053, 850, 870/1, 3665, 3149, 849, 842/3, 628/2, 628/1, 842/1, 842/2, 841, 844/1, 840, 630,
2049, 631/2, 876, 2057, 891/2, 2059/1, 889, 869, 628/3, 627, 3712, 3150, 924/1, 849, 628/3, 627, 3138,
3126, vše katastrální území Dubenec
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Pozemky: stavební parcely číslo 102, 331/2, 332/1, 336, 341/1, 374, 376/2, 408, 425, 426, 427, 428,
429, 431, 439, 499, 500, 506, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 536,
538, 337, 345, 346, 347, 348, 359, 122/1, 122/2, 414, 415, 117, 387, 111, 410/1, 109/1, 109/4, 109/3,
109/6, 109/5, 109/2, 437, 103/2, 103/1, 101, 100/1, 97, 110/2, 534, 535, 537, 539, 540, 507, 508, 509,
95, 94, 92, 90, 78/1, 78/2, 484, 372, 388, 417 a stavby, jež jsou jejich součástí nebo na nich stojí, vše
katastrální území Dubenec.

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
(veřejnou vyhláškou)
Dne 25.06.2018 podala společnost Karsit Agro, a.s., IČO 64829642, Dubenec 34, 544 55 Dubenec u
Dv.Králové n.L., kterou zastupuje na podkladě písemné plné moci Ing. Eva Dvořáková, nar. 28.08.1968,
Nerudova č.p. 174/46, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, žádost o vydání společného
povolení ve společném řízení podle ustanovení § 94j stavebního zákona pro stavební záměr:
„Jatky a masná výroba v obci Dubenec“
na pozemcích: pozemkové parcely číslo (dále též „p.p.č.“) 922/8, p.p.č. 922/9, p.p.č. 3791, p.p.č. 3792,
vše v katastrálním území Dubenec. V souladu s ustanovením § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“) bylo dnem podání žádosti zahájeno společné územní
a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
Dne 31.08.2018 stavebník učinil podání „doplnění podkladů“ (zaevidováno pod č. př.: 96141-18/mai), ze
kterého je zřejmé, že předmětem společného řízení je stavba:
„Jatky a masná výroba v obci Dubenec“
(dále též „stavba“) na pozemcích: pozemkové parcely číslo (dále též „p.p.č.“) 922/8, p.p.č. 922/9, p.p.č.
3791, p.p.č. 3792; stavební parcely číslo (dále též „st.p.č.“) 422, st.p.č. 341/2, vše v katastrálním území
Dubenec.

Stavba obsahuje:
Jedná se o novostavbu objektu na zpracování masa a výrobu masných výrobků. Celková maximální
kapacita 60 ks prasat + 10 ks skotu. Předpokládaná kapacita zařízení je cca 2000 až 2500 kg masa za
týden a cca 1000 až 1300 kg masných výrobků týdně. Nedojde k navýšení počtu zvířat v areálu, porážet
se budou zvířata z areálu.
Výrobní provoz tvoří předporážkové ustájení jatečních zvířat, porážka, následné jateční opracování
včetně vedlejších jatečních produktů, zchlazení vytěžených produktů, bourání vytěženého masa a drobů.
Masná výroba bude sloužit k výrobě vybraných druhů masných výrobků (drobné masné výrobky, salámy,
uzená masa, vařené výrobky) a k expedici všech výrobků.
Konstrukce objektu bude tvořena železobetonovými nosnými sloupy a vazníky. Stěny budou vyzděny
z cihel Porotherm. Vnitřní příčky budou sádrokartonové, případně z PUR panelů. Strop bude
železobetonový panelový Spirol. Pod částí střešní konstrukce budou umístěny PUR pohledy. Střecha
objektu bude z železobetonových nosníků a z trapézových plechů s tepelnou izolací. Střecha nad
předporážkovou manipulací bude z ocelových nosníků s plechovou krytinou.
Zastavěná plocha celkem 906 m2
-vlastní objekt jatek 700 m2
- předporážková manipulace se zvířaty 172 m2
- Rampy 34 m2
Obestavěný prostor celkem 6325 m3
-vlastní objekt jatek 5300 m3
- předporážková manipulace se zvířaty 1025 m3
Celková výška objektu 7,96 m.
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Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO 01 hrubé terénní úpravy
SO 02 výrobní objekt
SO 03 komunikace (celková plocha 622 m2)
SO04 areálové inženýrské sítě
SO 04.1 areálová kanalizace celkové délky 18 m
SO 04.2 akumulační jímka vč. dešťové kanalizace celkové délky 136 m
SO 04.3 areálový vodovod celkové délky 17 m
SO 04.4 areálový plynovod celkové délky 53 m
SO 04.5 areálové rozvody NN celkové délky 48 m vč. přeložky celkové délky 60 m
Provozní soubory
PS 01 strojní technologie
PS 02 vzduchotechnika
PS 03 chlazení
PS 04 ústřední vytápění
PS 05 předčištění odpadních vod
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný
dle ustanovení § 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"), jako místně příslušný
stavební úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"), a dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k vydání územního
rozhodnutí, oznamuje v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona a ustanovení § 144 odst. 6
správního řádu zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den
4. prosince 2018 (úterý) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby, respektive před vstupem u objektu č.p. 34 Dubenec.
Stavební úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozorňuje, že k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu, nejlépe v pondělí
a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.
V řízení s velkým počtem účastníků lze v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručovat
písemnosti veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 1
správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě;
jednotlivě se rovněž doručuje i dotčeným orgánům.
Doručování veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu se rozumí, že 15.
dnem po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou.
Poučení:
Poučení dle ustanovení § 94n stavebního zákona
V souladu s ustanovením § 94n odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska, která mohou
dotčené orgány uplatňovat dle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona, uplatněna nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k
písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může
být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve
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společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v
rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
V souladu s ustanovením § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě
obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů
nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce
občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek
týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
Podle § 94 m odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ostatní poučení
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků
společného 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 výstavby a ÚP. 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.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení seznámit s podklady před
vydáním společného povolení, popřípadě se k těmto podkladům vyjádřit a to v termínu do 5 pracovních
dnů ode dne uplynutí 15ti denní lhůty k vyjádření. V případě, že v průběhu společného řízení nebudou
do spisu doplněny nové podklady, ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude
po uplynutí stanovené lhůty stavebním úřadem ve věcech projednávaných ve společném řízení
rozhodnuto. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení
s kompletním spisem před vydáním společného povolení ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební
úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 94m odst. 1 stavebního
zákona.
Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 351 stavebního úřadu Městského
úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, úřední dny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hod., po domluvě i
v úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 11:30 hod.
V případě, že svého práva účastníci řízení nevyužijí, máme za to, že nemají potřebu se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 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.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
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Grafická příloha záměru: situační výkres širších vztahů

Upozornění pro stavebníka k úhradě správního poplatku:
Před provedením úkonu (vydáním společného povolení) stavebník uhradí správní poplatek a doloží
doklad o jeho úhradě, který činí dle pol. 18 odst. 1 písm. f) částku 10 000 Kč, sazebníku správních
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Uhradit správní
poplatek můžete poštovní poukázkou typu A nebo osobně na pokladně Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem nebo převodem na účet Město Dvůr Králové nad Labem č. ú.:187580614/0300, variabilní
symbol 8008007197, symbol 558.
Vypraveno dne 01.11.2018.

„otisk razítka“

Iva Marková
odborná referentka

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 :
Po sejmutí žádáme Obecní úřad Dubenec neprodleně o vrácení dokumentu – veřejné vyhlášky
doplněného potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem.

Č.j. MUDK-VÚP/117487-2018/mai

str. 6

Obdrží:
Účastníci společného řízení dle ustanovení § 94k stavebního zákona:
Zástupce žadatele (na dodejku)
Ing. Eva Dvořáková, Nerudova č.p. 174/46, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
zastoupení pro: Karsit Agro, a.s., Dubenec č.p. 34, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
obec na jejímž území má být záměr uskutečněn (do datové schránky)
Obec Dubenec, IDDS: hzzbqpj
sídlo: Dubenec č.p. 210, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
Ostatní účastníci řízení (prostřednictvím datové schránky)
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 1140 00 Praha 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky, kurýrem)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka
č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
sídlo: Habrmanova č.p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Královéhradecký kraj, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3,
Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj,
IDDS: 85q8cb6
sídlo: Slezská č.p. 100/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Obec Dubenec, Civilní ochrana, IDDS: hzzbqpj
sídlo: Dubenec č.p. 210, 544 55 Dubenec u Dvora Králové nad Labem
Obec Dubenec, silniční správní úřad, IDDS: hzzbqpj
sídlo: Dubenec č.p. 210, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
Na vědomí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

K vyvěšení:
Úřední desky:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Nám. T.G.Masaryka č.p.38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obecní úřad Dubenec, Dubenec č.p. 210, 544 55 Dubenec u Dv.Králové n.L.
(Veřejnou vyhláškou)
V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona vedlejší účastníci řízení podle ustanovení
§ 94k písm. e) stavebního zákona 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 stavebního záměru:
Pozemky: pozemkové parcely číslo: 922/13, 922/14, 922/28, 922/30, 922/31, 946/2, 2289, 3675, 3687,
3797, 3800, 3801, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823,
906/1, 922/4, 922/5, 922/7, 922/10, 3159, 3140, 3695, 3138, 956/1, 959/1, 958, 1999/1, 959/4, 2077,
1999/2, 3142, 3141, 3144, 3155, 3145, 3154, 3153, 3146, 3147, 3148, 863/2, 891/1, 890, 891/2, 2059/1,
889, 2057, 874, 869, 946/3, 944/1, 606, 944/2, 607/2, 607/3, 607/1, 3688, 942/1, 943/1, 608, 609, 2072,
942/2, 928, 926/3, 3729, 3735, 3731, 3730, 3728, 2293, 3697, 926/5, 925, 611, 2274, 2069, 924/2, 3655,
2066/1, 2066/2, 612, 906/2, 906/5, 906/4, 906/3, 614/2, 614/1, 906/7, 902/3, 2063, 902/1, 906/6,
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901/1, 2061, 2064, 903, 902/2, 904/2, 904/3, 904/4, 904/1, 616, 617, 2062, 618, 892, 893, 894/1,
2229/1, 3686, 922/29, 3795, 3664, 927, 3696, 2070, 926/1, 959/9, 960/1, 963/3, 963/4, 963/2, 959/2,
963/5, 3139, 2300, 2299, 619, 2058, 620, 621, 875, 2056, 622, 623, 873, 2055, 871, 624, 870/2, 625,
2054, 626, 2053, 850, 870/1, 3665, 3149, 849, 842/3, 628/2, 628/1, 842/1, 842/2, 841, 844/1, 840, 630,
2049, 631/2, 876, 2057, 891/2, 2059/1, 889, 869, 628/3, 627, 3712, 3150, 924/1, 849, 628/3, 627, 3138,
3126, vše katastrální území Dubenec
Pozemky: stavební parcely číslo 102, 331/2, 332/1, 336, 341/1, 374, 376/2, 408, 425, 426, 427, 428,
429, 431, 439, 499, 500, 506, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 536,
538, 337, 345, 346, 347, 348, 359, 122/1, 122/2, 414, 415, 117, 387, 111, 410/1, 109/1, 109/4, 109/3,
109/6, 109/5, 109/2, 437, 103/2, 103/1, 101, 100/1, 97, 110/2, 534, 535, 537, 539, 540, 507, 508, 509,
95, 94, 92, 90, 78/1, 78/2, 484, 372, 388, 417 a stavby, jež jsou jejich součástí nebo na nich stojí, vše
katastrální území Dubenec.

