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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 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.10.2017 podala 
 
Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, Obránců míru 18, 503 02  Předměřice nad 
Labem, 
kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Karel Pihýr, nar. 23.2.1958, Třebechovická 
834/28, 500 03  Hradec Králové 

dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

Propojení vodovodního řadu v ulici Na Obci, Předměřice nad Labem 

na pozemcích parc. č. 104/15 (ostatní plocha), parc. č. 202/6 (orná půda), parc. č. 875/3 
(ostatní plocha), v katastrálním území Předměřice nad Labem.  

 

Pro umístění stavby, projektovou přípravu a provádění stavby se stanoví tyto podmínky: 
 
1. Druh a účel umisťované stavby: 

Stavba technické infrastruktury - vodovod - stavba vodního díla. Propojení stávajících 
vodovodních řadů v obci Předměřice nad Labem. 

 

2. Umístění stavby na pozemku: 
Stavba bude umístěna na částech pozemků 104/15 (ostatní plocha), parc. č. 202/6 (orná 
půda), parc. č. 875/3 (ostatní plocha), v katastrálním území Předměřice nad Labem tak, jak 
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je vyznačeno v celkovém situačním výkresu - výkres č. C.2 v měřítku 1 : 1000. Situace je 
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

 

3. Určení prostorového řešení stavby: 
Navržený vodovod propojí (zokruhuje) dva vodovodní řady v ulici Na Obci. Zároveň tak 
umožní napojení dalších odběratelů.   
Vodovodní řad bude složen z několika větví „V“, „V1“, a „V2“. 
Vodovodní řad „V“ DN 100 mm začne ve staničení 0,000km, napojením na stávající 
vodovod v kraji asfaltové vozovky před objektem  č.p. 41. Odtud bude trasa vedena jižním 
směrem, v asfaltové vozovce, v souběhu s navrženou kanalizační stokou v osové 
vzdálenosti 1,3m od sebe. Ve staničení 0,061trasa uhýbá doleva opět v souběhu 
s kanalizací, al vzhledem k šířkovým poměrům v osové vzdálenosti 0,8m od sebe. Takto 
bude trasa vedena až do staničení 0,126 a dále už bude opět pokračovat v asfaltové 
vozovce, v souběhu s navrženou kanalizační stokou v osové vzdálenosti 1,3m od sebe, a 
to až do konce této trasy ve staničení 0,318, kde dojde k napojení na stávající vodovod DN 
100. Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 318m. 
Vodovodní řad „V1“ DN 80 mm začne ve staničení 0,000km řadu „V“, přejde na druhou 
stranu asfaltové vozovky a bude pokračovat západním směrem až do staničení 0,050, kde 
bude vodovodní řad ukončen podzemním hydrantem pro odkalení a odvzdušnění potrubí. 
Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 50m. 
Vodovodní řad „V2“ DN 80 mm začne ve staničení 0,126km řadu „V“, přejde na druhou 
stranu asfaltové vozovky a bude pokračovat jihozápadním směrem k č.p. 304, do staničení 
0,045, kde bude vodovodní řad ukončen podzemním hydrantem pro odkalení a 
odvzdušnění potrubí. Celková délka tohoto vodovodního řadu bude 45m. 

  
4. Projektová dokumentace stavby bude zpracována v rozsahu daném prováděcími 

vyhláškami, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Podkladem pro 
její zpracování bude v územním řízení projednaná dokumentace k územnímu rozhodnutí, 
kterou zpracoval Ing. Miloslav Pišta, PROJEKTIS, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec 
Králové, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0600290) v 08/2017 
pod č. zakázky 2017053. 

 
5. V projektové dokumentaci a při realizaci stavby je třeba:  
- Respektovat obecné požadavky na výstavbu - technické požadavky na stavby stanovené 

vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecné požadavky na využívání 
území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

- V situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené inženýrské sítě včetně 
přípojek, jejich vzájemné odstupy a způsob křížení. Prostorové uspořádání inženýrských sítí 
řešit v souladu s ČSN 73 6005 a odsouhlasit s vlastníky veřejné technické infrastruktury. 
Budou dodržena ochranná pásma všech sítí. 

 
- Respektovat vedení stávající veřejné technické infrastruktury v území včetně jejich 

ochranných pásem. 
 

- Provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

 
- Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům. 

 
- Řešit úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky uvést do 

původního stavu (v rozsahu požadavků vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
a vlastníků pozemků). Dotčené území bude po výstavbě uvedeno do původního stavu. 

 
- Respektovat a řešit požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních: 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
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- vyjádření ze dne 19.9.2017 zn.:0100805951 
- stanovisko  ze dne 22.9.2017 zn. 1094800154 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
- stanovisko ze dne 3.10.2017 zn.:5001592467 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
- vyjádření ze dne 18.9.2017 čj.: VAKHK/VHR/KS/17/0260 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
- vyjádření o existenci sítí ze dne 16.9.2017 č.j.:718267/17 
- vyjádření ze dne 5.10.2017 čj.:POS 1026/16 
HelaPC, Lochenice 20, 503 02 Předměřice nad Labem 
- vyjádření bez uvedení data  
 

6. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Hradec Králové - odbor životního 
prostředí ze dne 25.9.2017 zn.: SZ MMHK/161561/2017/ŽP/Kov: 

- Všechny pozemky dotčené stavbou budou vráceny do původního stav, při výkopových 
pracích kulturní vrstvy půdního fondu budou skryty zvlášť, uloženy, zabezpečeny a opět ve 
správném pořadí vráceny do půdního profilu dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.  

- Dojde k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu a bude vždy zohledněn § 3 a § 
4 uvedeného zákona. 

- Stavba na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu bude ukončena 
nejpozději do 1 roku  od zahájení prací  dle § 8 odst. 3 zákona a zohlednění § 9 odst, 2, 
písm. d), kdy není třeba souhlasu.  

- Řešit způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, 
(shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití). Jejich využití - zneškodnění 
doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před zahájením užívání stavby. 

- Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace 
stavby užívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek.  
 

7. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu vodního díla, investor požádá o stavební povolení   
u příslušného speciálního stavebního úřadu - tj. Magistrát města Hradec Králové - odbor 
životního prostředí. 

 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, Obránců míru 18, 503 02  Předměřice nad 
Labem  

 

Odůvodnění: 
 
Dne 23.10.2017 podala Obec Předměřice nad Labem, IČO 00269379, Obránců míru 18, 503 02  
Předměřice nad Labem prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby nazvané: „Propojení vodovodního řadu v ulici Na Obci, Předměřice nad Labem“ na 
pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  
 
Dne 15.11.2017 Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební oznámil všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
územního řízení. 
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Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu bylo 
oznámení o zahájení územního řízení účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 písm. a) a b) 
stavebního zákona doručovalo veřejnou vyhláškou.  
 
Protože žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a stavebnímu úřadu 
jsou známy poměry v území, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona 
od ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení k uplatnění 
námitek účastníků územního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.  
 
Současně stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení upozornil, že závazná 
stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků územního řízení musí být 
uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
 
Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které 
zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které 
překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  
 
Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků územního řízení a závazných stanovisek 
dotčených orgánů stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků územního řízení proti 
projednávanému záměru ani závazná stanoviska dotčených orgánů, která by znemožňovala 
žádosti vyhovět.  
 
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona.  
Podle odst. 1 účastníky územního řízení jsou: 
a) žadatel  
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.  
 
Podle odst. 2 účastníky územního řízení dále jsou 
a) 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,  
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
c) osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, 
 
Účastenství v územním řízení má vždy dvě podmínky. Existenci vlastnického práva nebo jiného 
věcného práva jako podmínku základní a druhou podmínkou je přímé dotčení existujícího 
práva. Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu druh, 
rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy 
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Při posuzování vlastnického nebo 
jiného věcného práva stavební úřad vycházel z dostupných údajů, které si stavební úřad ověřil 
v katastru nemovitostí a z listin doložených žadatelem. Po zhodnocení dospěl k závěru, že 
rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva:  
 

- k pozemkům, na kterých bude umístěna stavba,  
- k sousedním  pozemkům a stavbám  

 
Účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
Vlastníci stavbou dotčených pozemků a staveb na nich: 

 Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02  Předměřice nad Labem 

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, 500 03  Hradec 
Králové 3 

 HelaPC s.r.o., Lochenice č.p. 20, 503 02  Předměřice nad Labem 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého č.p. 893, 500 03  Hradec Králové 3 
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souladu s § 92 odst. 3 
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí:  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich: 

 st. p. 98/2, 97/1, 98/1, 647, 101/1, 106, 687, 689, 127, 222, 104/2, 627, 656, parc. č. 201/5, 
201/4, 201/3, 199/7, 199/8, 199/3, 199/13, 155/4, 157, 199/5, 156, 159, 158/1, 104/81, 
199/1, 199/15, 174/17, 174/16, 174/15, 174/13, 2459, 176/2, 176/1, 174/1, 193/2, 193/3, 
196/1, 197, 198, 199/4 v katastrálním území Předměřice nad Labem, 

 parc. č. 1210/1, 2307, 2308, 2309, 2310 v katastrálním území Lochenice.  
 
 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito 
rozhodnutími, závaznými stanovisky, stanovisky, vyjádřeními a souhlasy: 
 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř. U Přívozu 122/4, 500 03 HK 
-   závazné stanovisko ze dne 18.10.2017 čj.:HSHK-6290-2/2017 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové 
-   závazné stanovisko ze dne 6.10.2017 zn.:S-KHSHK 28491/2017/2 
MMHK - odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 HK 
- souhrnné stanovisko ze dne 25.9.2017  zn.:SZ MMHK/161561/2017/ŽP/Kov 
MMHK - odbor památkové péče, Československé armády 408, 502 00 HK 
- stanovisko ze dne 20.9.2017 zn.:MMHK/161552/2017/PP/MEJ 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- vyjádření ze dne 19.9.2017 zn.:0100805951 
- stanovisko  ze dne 22.9.2017 zn. 1094800154 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
- stanovisko ze dne 3.10.2017 zn.:5001592467 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
- vyjádření ze dne 18.9.2017 čj.: VAKHK/VHR/KS/17/0260 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
- vyjádření o existenci sítí ze dne 16.9.2017 č.j.:718267/17 a ze dne 5.10.2017 čj.:POS 

1026/16 
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
- vyjádření ze dne 26.9.2017 č.j. PVZ/1740494/Sk/0 
HelaPC, Lochenice 20, 503 02 Předměřice nad Labem 
- vyjádření bez uvedení data  
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
- sdělení ze dne 16.9.2017 zn. 0200651105 

 
Dále bylo k žádosti o vydání územního rozhodnutí doloženo: 
- plná moc Obce Předměřice nad Labem pro Ing. Karla Pihýra 
 
Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků stavební úřad nepožadoval, neboť všechny 
stavbou dotčené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.  
 
Stavební úřad přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění shora uvedené 
stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a posoudil nashromážděná stanoviska 
a vyjádření. Zjistil, že záměr splňuje technické požadavky na využití území a vyhovuje obecným 
technickým požadavkům na stavby. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani 
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
 
Umístění stavby je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací - se schváleným 
Územním plánem Předměřice nad Labem, který nabyl účinnosti dne 27.10.2010. 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů: 

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, 500 03  Hradec 
Králové 3 

 HelaPC s.r.o., Lochenice č.p. 20, 503 02  Předměřice nad Labem 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého č.p. 893, 500 03  Hradec Králové 3 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na 
nich: 

 st. p. 98/2, 97/1, 98/1, 647, 101/1, 106, 687, 689, 127, 222, 104/2, 627, 656, parc. č. 
201/5, 201/4, 201/3, 199/7, 199/8, 199/3, 199/13, 155/4, 157, 199/5, 156, 159, 158/1, 
104/81, 199/1, 199/15, 174/17, 174/16, 174/15, 174/13, 2459, 176/2, 176/1, 174/1, 
193/2, 193/3, 196/1, 197, 198, 199/4 v katastrálním území Předměřice nad Labem, 

 parc. č. 1210/1, 2307, 2308, 2309, 2310 v katastrálním území Lochenice.  
 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu 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 také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
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. 
 
 
 
Příloha: 
celkový situační výkres - výkres č. C.2 v měřítku 1 : 1000 
 
 
 
 
 
Eva Hrušková                                                                                      otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen. 
 
 
 

Obdrží: 
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona 
(dodejka, datová schránka): 

 Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02  Předměřice nad Labem 

 Ing. Karel Pihýr, Třebechovická č.p. 834/28, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
 
 

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): 

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, 500 03  Hradec 
Králové 3 

 HelaPC s.r.o., Lochenice č.p. 20, 503 02  Předměřice nad Labem 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého č.p. 893, 500 03  Hradec Králové 3 
 
 

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:  

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: 

 st. p. 98/2, 97/1, 98/1, 647, 101/1, 106, 687, 689, 127, 222, 104/2, 627, 656, parc. č. 
201/5, 201/4, 201/3, 199/7, 199/8, 199/3, 199/13, 155/4, 157, 199/5, 156, 159, 158/1, 
104/81, 199/1, 199/15, 174/17, 174/16, 174/15, 174/13, 2459, 176/2, 176/1, 174/1, 
193/2, 193/3, 196/1, 197, 198, 199/4 v katastrálním území Předměřice nad Labem, 

 parc. č. 1210/1, 2307, 2308, 2309, 2310 v katastrálním území Lochenice.  
 
dotčené orgány (dodejka, datová schránka): 

 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03  
Hradec Králové 3 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p. 19, Pražské 
Předměstí, 501 01  Hradec Králové 2 

 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 
 

k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408, 
502 00  Hradec Králové 
 

na vědomí po nabytí právní moci: 

 Ing. Karel Pihýr, Třebechovická č.p. 834/28, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

 Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 
408, 502 00  Hradec Králové 
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Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu se oznámení 
o zahájení řízení, účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a 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. 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  
 
 
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/
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