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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 
HelaPC s.r.o., IČ 25999281, Lochenice 20, 503 02  Lochenice, 
kterou zastupuje Ing. Roman Čadeni, nar. 12.2.1971, Horníkova 2137/22, 628 00  Brno 

(dále jen "žadatel") podal dne 9.9.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby: 

Liniová stavba elektronických komunikací  
optický kabel HelaPC Předměřice nad Labem - Lochenice 

v obci Předměřice nad Labem a Lochenice 

na pozemcích st. p. 78/3, 115/1 a parc. č. 216/2, 1207/13, 1207/15, 1207/20, 1207/21, 1207/29, 
1207/30, 1207/31, 1207/32, 1207/35, 1210/1, 1212, 1244/1, 1244/10, 1244/24, 1244/26, 
1244/29, 1244/30, 1244/31, 1402, 2086, 2088 v katastrálním území Lochenice, st. p. 35, 59, 
128/1, 314/1, parc. č. 24/21, 24/39, 24/40, 43, 46/1, 56/2, 93/1, 93/2, 104/14, 104/15, 104/39, 
104/42, 104/90, 104/91, 108/1, 108/3, 108/4, 149/3, 150/14, 202/4, 202/6, 202/9, 202/20, 598/2, 
652/2, 652/6, 652/7, 874/1, 875/1, 900/6, 911, 957/1, 959/5, 2307, 2308, 2313, 2336, 2343 
v katastrálním území Předměřice nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o veřejnou pevnou síť elektronických komunikací pro poskytování služeb 
širokopásmového připojení do sítě internet a dalších elektronických komunikací. 

- Stavba bude ve stabilizovaných plochách na území obcí Předměřice nad Labem 
a Lochenice. Kabelová rýha pro uložení chrániček s optickým kabelem je navržena 
do nezpevněných ploch, ploch chodníkových s kolmými přechody komunikací. 

- Trasa vychází od mikrovlnného uzlu - komínu v areálu společnosti AM Gnol s.r.o. na ulici 
Hradecká v Předměřicích nad Labem. Kyneta je vedena v asfaltové ploše kolem 
administrativního objektu, který odbočkou napojí, k mostku přes Labský náhon. Vodoteč 
trasa přejde v ocelové chráničce po severní straně mostní konstrukce na stávajících 
lávkách a posléze pokračuje podél toku do ulice U Cukrovaru. Tuto prochází v zeleném 
pásu do ulice U Náhona. Zde je kyneta vedena nejdříve po východní, posléze po západní 
straně. Na ulici Průmyslovou přejde kabelová rýha přes soukromé pozemky. Protlakem 
přejde přes vozovku (silnice č. III/29912) do chodníku u areálu společnosti J4 s.r.o. V místě 
cílové protlakové jámy bude umístěna kabelová komora. V ní se trasa rozdělí na dvě větve. 
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Jedna je přivedena k plotu společnosti J4 s.r.o., odkud bude areál napojen. Druhá větev 
pokračuje v chodníku po ulici Průmyslové do ulice Obránců míru. Zde je kyneta situována 
převážně do dlážděného chodníku. U č.p. 92 je navrženo umístění sloupkového optického 
rozvaděče. Před ním se trasa větví. Západní větev přechází ve stávající chráničce 
komunikaci (silnice č. III/29913) a je vedena okrajem parku až ke sportovní hale a dále 
k vodojemu, kde bude v technologické budově napojen další mikrovlnný uzel. V parku bude 
realizována samostatná odbočka pro napojení obecní úřadu z jeho jižní strany. Severní 
větev pokračuje v chodníku po ulici Obránců míru a na křižovatce se stáčí východně 
do ulice Na Obci, kde vede v okrajové nezpevněné ploše. Před č. p. 90 přechází trasa 
protlakem komunikaci a pokračuje přes soukromé pozemky zpět na ulici Na Obci před 
č.p. 71. V tomto úseku budou realizovány odbočky pro napojení pošty, č. p. 476 a na ulici 
Obránců míru č. p. 123.  

Na ulici Na Obci kabelová rýha pokračuje po západním okraji až před č. p. 69, odkud 
překopem přejde křižovatku k č. p. 230. Odtud vede kyneta v chodníku ulicí směrem 
ke dráze. Následně prochází podél ní ve vzdálenosti cca 11 m, posléze v minimální 
vzdálenosti cca 20 m až k nechráněnému železničnímu přejezdu. Zde se trasa dělí. 
Východní větev je vedena podél polní cesty, protlakem pod železniční tratí č. 031 
Pardubice - Jaroměř - Liberec v jejím žkm 27,784. Poté je kabel veden přes pole 
a překopem přes Labský náhon do objektu panelárny, kde se napojí na stávající technickou 
infrastrukturu vedoucí ke komínu s mikrovlnou technologií. Západní větev přechází polní 
cestu. Zde bude situován optický sloupkový rozvaděč. Kyneta je dále vedena 
v nezpevněné ploše podél komunikace až na křižovatku. Zde se trasa opět dělí. Jedna 
větev přechází protlakem asfaltovou vozovku a okrajem zelené plochy a dále protlakem 
k rodinnému domu č. p. 366. Odtud přichází k domu č.p. 365, od kterého přejde protlakem 
silnici a okrajem nezpevněné plochy podél komunikace k domu č. p. 57, kde bude 
ukončena v rezervě. V úseku bude realizována samostatná odbočka protlakem přes 
vozovku k č. p. 449. Druhá větev prochází zelení podél vozovky směrem do Lochenic 
a podél vodního kanálu až do k. ú. Lochenice k č. p. 135, překopem vozovky k č. p. 116 
a travnatým pásem až k ulici Obránců míru. Silnici č. III/29913 přejde trasa protlakem. 
V místě startovací jámy protlaku bude umístěna podzemní technologická kabelová komora. 
Kabelová rýha pokračuje v souběhu s komunikací na západní straně v zeleném pasu 
a v chodníku severním směrem až k č. p. 6, odkud přejde protlakem na východní stranu 
ulice a tou pokračuje severním směrem až k obecnímu úřadu Lochenice. Zde se trasa dělí. 
Jedna větev přechází protlakem vozovku a je přivedena k č.p. 20, sídlu společnosti HelaPC 
s.r.o. Severní větev pokračuje v chodníku podél vozovky až k hasičské zbrojnici, 
kterou z jižní strany napojí. Zde se nachází další mikrovlnný uzel investora. 

- Trasa je navržena jako volné uložení dvou HDPE trubek o vnějším průměru 40 mm a dvou 
HDPE trubek o vnějším průměru 14 mm. Do těchto chrániček bude zafukován optický 
kabel. V zastavěných plochách budou HDPE trubky pokládány s min. krytím 0,5 m a šířkou 
kynety 0,35 m. HDPE trubky budou mimo zastavěné plochy pokládány s min. krytím 1,0 m 
a šířkou kynety 0,35 m. Celková délka zemních tras je 4041 m. 

 

- Vstupy do budov a vedení vnitřních tras nejsou součástí této projektové dokumentace. 
Jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentací a smluvním vztahem mezi investorem 
a majiteli. 

 

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního 
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení 
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, 
úřední dny pondělí a středa od 8 hod. do 17hod.). 
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: st. p. 125/5, 
125/6, parc. č. 889, 24/24, st. p. 158, 166, parc. č. 24/3, 24/22, 357/7, st. p. 422/1, 422/2, 422/3, 
422/4, 422/5, 422/6, parc. č. 24/42, 24/12, st. p. 137, parc. č. 24/6, 24/20, st. p. 25/2, 25/1, 
parc. č. 40/2, 40/1, 46/1, 46/3, st. p. 29/1, 32, 34/1, st. p. 292, 706, 41, 47, parc. č. 77, 
st. p. 61/2, parc. č. 91/2, 91/1, st. p. 128/2, 128/1, 63/1, parc. č. 94, 63/2, st. p. 235, 
parc. č. 104/10, st. p. 236, 237, 238, 239, 244, 245, 243, 248, parc. č. 102/2, 104/1, 104/45, 
104/47, 104/46, 104/88, 202/14, 202/15, 2335, 2311, 2310, 202/10, 202/22, 150/9, 150/10, 
st. p. 79, parc. č. 149/6, 141/3, 141/2, 149/5, 2309, 874/3, st. p. 111/2, 153, parc. č. 190, 191/1, 
874/2 , 874/6 vše v katastrálním území Předměřice nad Labem, parc. č. 2087, 220, st. p. 145/1, 
226/1, 226/4, 1355/1, 226/2, 227/1, st. p. 120, parc. č. 228, 1207/24, 182/3, 182/4, 181, st. p. 4, 
parc. č. 1244/20, st. p. 131, 5/2, parc. č. 160/1, parc. č. 160/2, 6/2, st. p. 7, parc. č. 161/1, 
1244/22, 1244/14, 1244/19, 155/2, 154/1, st. p. 94, 93, parc. č. 148/2, st. p. 91, parc. č. 133/1, 
st. p. 89/2, 89/1, parc. č. 131/2, 104/1, 1207/18, st. p. 88, 86, parc. č. 1244/27, 1220/1, st. p. 22, 
parc. č. 1220/4, 106/1, st. p. 84, parc. č. 107/3, 107/1, st. p. 83, parc. č. 1342, st. p. 82, 80, 79/4, 
79/3, 79/2, 78/3 vše v katastrálním území Lochenice. 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního 
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují 
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. arch. Petr Večeřa                                                                      otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 

 
Příloha: 

- Situační výkres širších vztahů, č. zakázky: 201379002, příloha č. C.1, datovaná 03/2013, 
volně zmenšeno. 
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Obdrží: 
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona 
(dodejka, datová schránka): 
Ing. Roman Čadeni, Horníkova č.p. 2137/22, Líšeň, 628 00  Brno 28 
    - zástupce žadatele na základě plné moci. 
 
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
Obec Lochenice, IDDS: 7fya35v 
 
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 
(dodejka, datová schránka): 
ČR - Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství  Hradec Králové, 
IDDS: uccchjm 
Ing. Mojmír Malý, Pražská třída č.p. 773/19b, Kukleny, 500 04  Hradec Králové 4 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
Mgr. Libor Zbořil, Petra Jilemnického č.p. 706/66a, Plotiště nad Labem,  
503 01  Hradec Králové 16 
Ing. Jana Zbořilová, Petra Jilemnického č.p. 706/66a, Plotiště nad Labem,  
503 01  Hradec Králové 16 
Jaroslav Švarz, Petra Jilemnického č.p. 479/56, Plotiště nad Labem, 503 01  Hradec Králové 16 
Miroslava Švarzová, Petra Jilemnického č.p. 479/56, Plotiště nad Labem,  
503 01  Hradec Králové 16 
Ing. Václav Sokol, Na Obci č.p. 476, 503 02  Předměřice nad Labem 
Šárka Sokolová, Na Obci č.p. 476, 503 02  Předměřice nad Labem 
Miluše Síčová, Na Obci č.p. 87, 503 02  Předměřice nad Labem 
TRIC veřejná obchodní společnost, IDDS: ibm8a35 
Ing. Petr Musil, U Náhona č.p. 388, 503 02  Předměřice nad Labem 
Ing. Gabriela Musilová, U Náhona č.p. 388, 503 02  Předměřice nad Labem 
Miroslav Gnol, Na Obci č.p. 337, 503 02  Předměřice nad Labem 
Štěpánka Gnolová, Na Obci č.p. 337, 503 02  Předměřice nad Labem 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, 
IDDS: x3eftbz 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn 
 
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 
(doručení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu, 
respektive § 87 odst. 1, 3 stavebního zákona); identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí:  
st. p. 125/5, 125/6, parc. č. 889, 24/24, st. p. 158, 166, parc. č. 24/3, 24/22, 357/7, st. p. 422/1, 
422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, parc. č. 24/42, 24/12, st. p. 137, parc. č. 24/6, 24/20, 
st. p. 25/2, 25/1, parc. č. 40/2, 40/1, 46/1, 46/3, st. p. 29/1, 32, 34/1, st. p. 292, 706, 41, 47, 
parc. č. 77, st. p. 61/2, parc. č. 91/2, 91/1, st. p. 128/2, 128/1, 63/1, parc. č. 94, 63/2, st. p. 235, 
parc. č. 104/10, st. p. 236, 237, 238, 239, 244, 245, 243, 248, parc. č. 102/2, 104/1, 104/45, 
104/47, 104/46, 104/88, 202/14, 202/15, 2335, 2311, 2310, 202/10, 202/22, 150/9, 150/10, 
st. p. 79, parc. č. 149/6, 141/3, 141/2, 149/5, 2309, 874/3, st. p. 111/2, 153, parc. č. 190, 191/1, 
874/2 , 874/6 vše v katastrálním území Předměřice nad Labem, parc. č. 2087, 220, st. p. 145/1, 
226/1, 226/4, 1355/1, 226/2, 227/1, st. p. 120, parc. č. 228, 1207/24, 182/3, 182/4, 181, st. p. 4, 
parc. č. 1244/20, st. p. 131, 5/2, parc. č. 160/1, parc. č. 160/2, 6/2, st. p. 7, parc. č. 161/1, 
1244/22, 1244/14, 1244/19, 155/2, 154/1, st. p. 94, 93, parc. č. 148/2, st. p. 91, parc. č. 133/1, 
st. p. 89/2, 89/1, parc. č. 131/2, 104/1, 1207/18, st. p. 88, 86, parc. č. 1244/27, 1220/1, st. p. 22, 
parc. č. 1220/4, 106/1, st. p. 84, parc. č. 107/3, 107/1, st. p. 83, parc. č. 1342, st. p. 82, 80, 79/4, 
79/3, 79/2, 78/3 vše v katastrálním území Lochenice. 



Č.j. MMHK/195571/2013 ST2/Več str. 5 

 
dotčené orgány (dodejka, datová schránka): 
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408,  
500 03  Hradec Králové 3 
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408, 
502 00  Hradec Králové 
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408, 
502 00  Hradec Králové 3 
Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: yvfab6e 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor 
Hradec Králové, Dopravní inspektorát - dopravně inženýrské pracoviště, IDDS: urnai6d 
  
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení: 
Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02  Předměřice nad Labem 
Obecní úřad Lochenice, Lochenice č.p. 83, 503 02  Předměřice nad Labem 
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408,  
502 00  Hradec Králové 
 
 
Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu 
se oznámení o zahájení řízení, účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede 
vyvěšením písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města Hradec 
Králové a na úředních deskách Obecního úřadu Předměřice nad Labem a Obecního 
úřadu Lochenice. 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 a www.predmericenl.cz, www.obec-lochenice.cz 
 
 
 
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. 

http://www.hradeckralove.org/


Č.j. MMHK/195571/2013 ST2/Več str. 6 

 

 
 
- volně zmenšeno. 
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