ODBOR DOPRAVY
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZN.:

31. 8. 2016
SZ MMHK/156300/2016 OD1/Fal
MMHK/190729/2017

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:

Bc. Václav Falta
495707818
vaclav.falta@mmhk.cz

DATUM:

31. 10. 2017

Veřejná

vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení
Stavebník, Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové podal dne 31. 8. 2016 žádost o vydání
stavebního povolení R 183 - Cesta C1, C2 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice (žádost byla postupně doplňována
o chybějící podklady).
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
vykonávající státní správu dle a § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dle § 112 odst. 1 a § 113 odst. 3 stavebního zákona
o z n a m u j e,
zahájení stavebního

řízení

o povolení stavby
„R 183 - Cesta C1, C2 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice“
SO – 101 Cesta HC1 km 0,000 0 – 0,115 3
SO – 102 Cesta HC1 km 0,115 3 – 0,705 3
SO – 102A Odvodnění cesty HC1
SO – 103 Cesta HC2 km 0,000 0 – 0,937 3
SO – 103A Odvodnění Cesty HC2
SO – 104 Propustek v k.ú. Vrchovnice
místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Hořiněves:
parc.č.

druh pozemku dle KN

vlastník (správce)

Poznámka

657

ostatní plocha – ostatní
komunikace

Vlastnické právo
OBEC HOŘINĚVES

trvalý zábor
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892
893
894
895

ostatní plocha – ostatní
komunikace
ostatní plocha – ostatní
komunikace
ostatní plocha – ostatní
komunikace
ostatní plocha – dráha

Vlastnické právo
OBEC HOŘINĚVES
Vlastnické právo
OBEC HOŘINĚVES
Vlastnické právo
OBEC HOŘINĚVES
Vlastnické právo
Česká republika

trvalý zábor
trvalý zábor
trvalý zábor
trvalý zábor

Právo hospodařit
s majetkem státu
Správa železniční dopravní
cesty
897

ostatní plocha – ostatní
komunikace

Vlastnické právo
OBEC HOŘINĚVES

trvalý zábor

905

vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené

Vlastnické právo
OBEC HOŘINĚVES

trvalý zábor

místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Vrchovnice:
parc.č.

druh pozemku dle KN

vlastník (správce)

Poznámka

273

vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené nebo upravené

Vlastnické právo
OBEC VRCHOVNICE

trvalý zábor

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 657, 892, 893, 894, 895, 897, 905 v katastrálním území
Hořiněves a na pozemku parc. č. 273 v katastrálním území Vrchovnice.
Stavba obsahuje:
Jedná se o účelové komunikace – polní cesty C1, C2, jež na sebe přímo navazují, navržené jako společná
zařízení dle komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hořiněves a komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Vrchovnice a dle schváleného plánu společných zařízení, realizované pro zpřístupnění zemědělsky
obhospodařovaných pozemků současnou zemědělskou technikou.
R 183 – Cesta Cl, C2 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice
Projektová dokumentace řeší výstavbu polních cest s názvem C1 a C2, které na sebe přímo navazují. Jedná
se o rekonstrukci stávajících polních cest. Lokalita se nachází v k. ú. Hořiněves, mimo intravilán obce,
severovýchodním směrem až na hranici se sousedním k. ú., stavba se nachází na pozemcích KoPÚ
určených k výstavbě polních cest a sjezdů. Polní cesty budou sloužit jako veřejné účelové komunikace, které
zajistí přístup k zemědělským pozemkům a budou dále sloužit jako propojovací k navazujícím polním
cestám.
Stavba je v projektové dokumentaci vyhotovené firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o., pod zak. č. 003 30/16,
zpracované Ing. Tomášem Pavlíčkem, potvrzené Tomášem Hrdonkou, autorizovaným technikem
pro dopravní stavby, CKAIT – 0701282, rozdělena na tyto stavební objekty:
SO – 101 Cesta HC1 km 0,000 0 – 0,115 3
Veřejně přístupná účelová komunikace o délce 115,3 m, povrch asfaltobeton střednězrnný, šířka jízdního
pruhu 4,0 m, krajnice 2 x 0,25 m asfaltový recyklát, s jedním levostranným a třemi pravostranými sjezdy.
Součástí je pravostranná drenáž v délce 49 m a levostranná drenáž v délce 64,4 m.
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SO – 102 Cesta HC1 km 0,115 3 – 0,705 3
Veřejně přístupná účelová komunikace o délce 590 m, povrch asfaltobeton střednězrnný, šířka jízdního
pruhu 5,0 m, krajnice 2 x 0,50 m asfaltový recyklát, se dvěma pravostrannými a dvěma levostrannými sjezdy.
Součástí je pravostranná drenáž v délce 72 m a levostranná drenáž v délce 26,6 m.
SO – 103 Cesta HC2 km 0,000 0 – 0,937 3
Veřejně přístupná účelová komunikace o délce 937,3 m, povrch asfaltobeton střednězrnný, šířka jízdního
pruhu 5,0 m, krajnice 2 x 0,50 m asfaltový recyklát, se dvěma pravostrannými a třemi levostrannými sjezdy.
Součástí je pravostranná drenáž v délce 84 m a levostranná drenáž v délce 257 m.
SO – 104 Propustek v k.ú. Vrchovnice
Km 0,702 1 – 0,710 1 – So-104: Levostranný sjezd délky 8,0 m, šířky 6,2-6,6 m, rozšíření 51,2 m 2. Sjezd
je zakončen silničními obrubníky 100x 150 (120) x 250 mm uloženými do betonu C12/15 XO délka 8,0 m.
Stávající propustek na HOZ ND 600, délka 6,2m bude odstraněn. Nový trubní propustek ocelové potrubí
vnější průměr 813 mm x 12,5 mm tl. stěny, délka 9,0 m. Čela se navrhují betonová se založením 0,6 m pod
úroveň dna, osazeno bude zábradlí. Předpolí vtoku i výtoku se navrhuje opevnit kamenným záhozem zrna
40 kg tl. 0,4 m s urovnáním líce, prosypáním zeminou 0,2 m a osetím. Propustek odvádí otevřeným
příkopem lichoběžníkového typu vody na HOZ. Opevnění v HOZ bude ukončeno příčnými kamennými prahy
z kamenného záhozu zrna 40 kg na s prolitím cementovou maltou M15. Šířka prahu je navržena 0,5 m,
hloubka založení 0,8 m.

Konstrukční skladba komunikací
Konstrukční skladba komunikací s krytem z asfaltobetonu střednězmnného byla odvozena na základě
katalogu polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 5-2. Třída dopravního
zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků
geologického průzkumu.
Skladba vozovky:
asfaltobeton střednězrnný
ACO 11
40 mm
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze
pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu
0,2 kg/m2
obalované kamenivo
ACP 16+
50 mm
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze
pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu
0,45 kg/m2
vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2
VŠ I
50 mm (se zhutněním 100 MPa)
ŠDb (0-63 mm)
ŠD
200 mm (se zhutněním 60 MPa)
rozrytí krytu penetrovaného asfaltem v ti. jednotlivých příčných řezů a odstranění,
urovnání pláně do sklonu, zhutnění 30 MPa
Celkem
440 mm
Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou vozovky. Sjezdy na pole jsou zakončeny obrubníky.
Po realizaci a vydání kolaudačních souhlasů bude stavba majetkově předána Obci Hořiněves (SO 104 –
Propustek v k. ú. Vrchovnice bude předán Obci Vrchovnice).
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Odvodnění
Odvodnění vozovky – vozovka je navržena v příčném sklonu min. 3 %. Vliv podzemní vody na konstrukci
stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci vozovky příkopem se dnem 0,2 m pod úrovní pláně
a navrženou drenáží. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem.
Odvodnění pláně u polní cesty C1 je provedeno podélnou pravostrannou drenáží délky 49 m, levostrannou
drenáží v délce 91 m, levostranným příkopem v délce 188,5 m (zaústění do předpolí propustku v km cesty
0,327 4), pravostrannou drenáží v délce 72 m a příčným sklonem pláně. Příkopy a trubní propustky jsou
součástí stavebního objektu SO 102 A Odvodnění cesty HC1.
Odvodnění pláně u polní cesty C2 je provedeno podélným levostranným příkopem délky 8 m, pravostrannou
drenáží v délce 84 m, levostrannou drenáží v délce 257 m, pravostranným příkopem v délce 353,8 m,
stávajícím levostranným otevřeným HOZ a příčným sklonem pláně.
Pravostranný příkop v km 0,340 9 – 0,697 5 má délku 356,6 m a je vyústěn příčným trubním propustkem DN
600, dl. 6 m v km 0,697 5 do HOZ. Příkopy mimo HOZ, trubní propustky a žlab jsou součástí stavebního
objektu SO 103 A Odvodnění cesty HC2.
Předmětem tohoto stavebního povolení není objekt SO 901 Ozelenění, kácení dřevin a samostatné
sjezdy.
Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona v platném znění
od místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení
(dnem doručení je 15 den vyvěšení této vyhlášky). Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány
státní správy. K námitkám účastníků řízení, podaným po stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.
Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů dále stanovil ve věci pětidenní lhůtu účastníkům řízení vyjádřit se 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.
Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:


podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové,
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové


podle § 109 písm. b) stavebního zákona (vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li
stavebníkem):

- jiný vlastník (než stavebník)
Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
OBEC VRCHOVNICE, Vrchovnice 18, 503 03 Vrchovnice
ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
(doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)


podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
není-li stavebníkem):

- jiný vlastník (než stavebník)
Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
OBEC VRCHOVNICE, Vrchovnice 18, 503 03 Vrchovnice
ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1


podle § 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):

správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (dříve RWE Distribuční služby s.r.o.)
GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
p. č. 1/1, p. č. 1/2, p. č. 2, p. č. 5/4, p. č. 6/1, p. č. 6/3, p. č. st. 72 č. p. 13, p. č. st. 73 č. p. 12, p. č. st. 74 č. p.
11, p. č. st. 85 č. p. 76, p. č. 477/18, p. č. 635, p. č. 641, p. č. 650, p. č. 651, p. č. 653, p. č. 654, p. č. 655,
p. č. 663, p. č. 665, p. č. 691, p. č. 692, p. č. 693, p. č. 694, p. č. 695, p. č. 710, p. č. 712, p. č. 713, p. č. 714,
p. č. 715, p. č. 812, p. č. 813, p. č. 881, p. č. 882, p. č. 889, p. č. 891, p. č. 904 v katastrálním území
Hořiněves,
p. č. 191, p. č. 275 v katastrálním území Vrchovnice,
p. č. 1166, p. č. 1167 v katastrálním území Račice nad Trotinou,
a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.

Stanoviska sdělili:


Magistrát města Hradce Králové – odbor životního prostředí, stanovisko vyjádření k územnímu
a stavebnímu řízení, ze dne 16. 5. 2016, SZ MMHK/088010/2016/ŽP/Kov MMHK/091515/2016



Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, závazné stanovisko, souhlas k vydání
územního a stavebního rozhodnutí, stavba ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění
funkcí lesa ze dne 13. 5. 2016, SZ MMHK/088011/2016/ŽP/Kov MMHK/090090/2016



MERO ČR, a. s., vyjádření ze dne 4. 2. 2016, č. j. 2016/02/8564 – nedojde ke střetu



RWE distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 18. 2. 2016, zn. 5001248851 – existence sítí,
předprojektová příprava



Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 4. 2. 2016, č. j. 527209/16 – existence
sítí
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ČEZ Distribuce, a. s., sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 4. 2. 2016, zn. 0100522298
– existence sítí – v době podání žádosti neaktuální, chybí vyjádření k projektu (doloženo 23. 5.
2017), souhlas s činností níže



ČEPS, a.s. prostřednictvím společnosti Hrdlička spol. s r.o., vyjádření k existenci sítí
ze dne 4. 2. 2016, zn. 0000011213 – nejsou sítě (žádost včetně polygonu doložena 23. 5. 2017)



T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 4. 2. 2016, zn. E03727/16 – nedojde ke kolizi



Česká republika – Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, závazné stanovisko Sp. zn. 49397/20168201-OÚZ-PCE ze dne 17. února 2016 – nejsou sítě



ČEPRO, a. s., vyjádření ze dne 4. 3. 2016, č. j. 4426/16 – nejsou sítě



Vodafone Czech Republic a.s., žádost o vyjádření k existenci technického zařízení v zájmovém
území, ev. č. 0000167190 ze dne 8. 3. 2016 – nejsou sítě



Královéhradecká provozní, a. s., existence veřejného vodovodu Hořiněves ze dne 26. 2. 2016,
zn. 299/TD-16 – dle vyjádření projektanta stavba nezasáhne do ochranného pásma vodovodu



Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, vyjádření organizace státní
památkové péče podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., ze dne 5. 2. 2016
č. j. NPÚ-362/9665/2016 – nenahrazuje stanovisko věcně a místně příslušných správních orgánů,
bylo doloženo



Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, vyjádření ze dne 16. 2. 2016, zn.
SPU 056763/2016 – neslouží jako podklad pro vydání stavebního povolení, vyjádření ke stavebnímu
řízení níže



Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Odbor informačních
a komunikačních technologií, č. j. KRPH-10029-14/ČJ-2016-0500IT ze dne 9. února 2016 – nejsou
sítě



Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Územní odbor Hradec
Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrské pracoviště, č.j. KRPH-126-111/ČJ-2016050206 ze dne 20. května 2016



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, souhrnné stanovisko k existenci sítí a k záměru
stavby ze dne 29. 2. 2016, č.j. 4143/2016 SŽDC-OŘ HKR-ÚT – nelze použít pro žádný typ řízení
u místně příslušného stavebního úřadu ani k realizaci stavby



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení
a realizaci stavby ze dne 13. 5. 2016, č.j. 10003/2016 SŽDC-OŘ HKR-ÚT



Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, závazné stanovisko ze dne 5. května 2016,
zn. MP-SOP0956/16-2/So DUCR-27941/16/So, souhlas ke zřízení stavby Hořiněves „R 183 – Cesty
C1, C2 v k.ú. Hořiněves“



Obecní úřad Hořiněves, rozhodnutí, povolení Kácení dřevin rostoucích mimo les: - na pozemcích
(P.č.892, 897 v k.ú.Hořiněves) ze dne 25. 5. 2016, č. j. 269/2016



Městský úřad Smiřice – odbor výstavby, vyjádření dle § 15 odst. 2 ze dne 24. 6. 2016,
č. j. 2658/Výst/16/HA (el. podepsaný doložen dne 23. 5. 2017, musí být rozšířeno o pozemek 893
v k. ú. Hořiněves)



Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, vyjádření k technickému řešení
zamýšlené stavby ze dne 30. 5. 2016, zn. SPU 258765/2016 – vydáno doplňující stanovisko níže



Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, U přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové,
č.j. HSHK-3375-2/2016 ze dne 8. 6. 2016, souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu
na úseku požární ochrany



RWE distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 2. 6. 2016, zn. 5001308367 – existence sítí,
povolení stavby – stavební režim



ČEZ Distribuce, a. s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
zařízení ES ze dne 9. 6. 2016, zn. 12-920500, dopis značky: 1085298149



Magistrát města Hradce Králové – odbor památkové péče, závazné stanovisko ze dne 1. 3. 2017,
MMHK/013963/2017/PP/MEJ MMHK/038857/2017 PP/MEJ (doloženo dne 3. 3. 2017 a 23. 5. 2017)
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Obec Hoříněves, vyjádření č.j. 197/2017/Kt, souhlas se zaústěním drenáže do předpolí současného
propustku v km 0,327 4, ze dne 21. 4. 2017 (doloženo 23. 5. 2017)



ČEZ Distribuce, a. s., stanovisko k žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci,
zn. 1092547898 ze dne 20. 4. 2017 (požadavek dodržení podmínek souhlasu s umístěním stavby
a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES ze dne 9. 6. 2016, zn. 12-920500, dopis
značky: 1085298149; doloženo 23. 5. 2017)



Městský úřad Smiřice – odbor výstavby, vyjádření dle § 15 odst. 2 ze dne 24. 6. 2016,
č. j. 2414/Výst/17/HA (el. podepsaný doložen dne 2. 6. 2017)



Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, doplnění původního vyjádření
k technickému řešení zamýšlené stavby, ze dne 6. 6. 2017, zn. SPU 267262/2017 SZ SPU
258765/2016 – nepožadují zrušení HOZ (doloženo 13. 6. 2017)



Souhlas spoluvlastníka sousedního pozemku parcely č. 663 s odvodněním a svedením srážkových
vod na jeho parcelu – paní Jaroslava Matoušková, č. p. 16, 50315 Hněvčeves (doloženo 28. 7.
2017)



Souhlas spoluvlastníka sousedního pozemku parcely č. 663 s odvodněním a svedením srážkových
vod na jeho parcelu – Ing. Josef Hovorka, Třebechovická 824/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec
Králové (doloženo 28. 7. 2017)



Souhlas vlastníka sousedního pozemku parcely č. 665 s odvodněním a svedením srážkových vod
na jeho parcelu – Stanislav Štěrba, č. p. 15, 50303 Vrchovnice (doloženo 28. 7. 2017)

Stavebník doložil:


Projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Tomáš Hrdonka, autorizovaný technik pro dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT – 0701282



Plán kontrolních prohlídek stavby – součástí projektové dokumentace



Zápis z jednání konaného 8. 2. 2016, ve věci předání podkladů potřebných pro zahájení projekčních
prací na zpracování PD stavby R 182 – Cesty C 2, C8, C9 v k.ú. Libřice a R 183 Cesta C1, C2 v k.ú.
Hořiněves + prezenční listina



Zápis ze dne 29. 2. 2016 – předání zpracovaného polohopisu a výškopisu pro zpracování PD stavby
R 182 – Cesty C 2, C8, C9 v k.ú. Libřice a R 183 Cesta C1, C2 v k.ú. Hořiněves



Zápis z jednání konaného 4. 3. 2016, ve věci stavu rozpracovanosti projekčních prací na zpracování
PD stavby R 183 Cesta C1, C2 v k.ú. Hořiněves (Frantovská cesta) + prezenční listina



Zápis z jednání konaného 13. 5. 2016, ve věci druhého kontrolního dne stavu rozpracovanosti
projekčních prací na zpracování PD stavby R 183 Cesta C1, C2 v k.ú. Hořiněves (Frantovská cesta)
+ prezenční listina



Geologický průzkum pro polní cesty C1 a C2 v k.ú. Hořiněves, kraj Královéhradecký, zn. 882/16,
ze dne 6. 4. 2014, který vypracoval RNDr. František Medřík, Odborná způsobilost v inženýrské
geologii č.1460/2001



Doplnění žádosti ze dne 3. 3. 2017 pod č.j. MMHK/040379/2017



Doplnění žádosti ze dne 23. 5. 2017 pod č.j. MMHK/093039/2017



Doplnění žádosti ze dne 2. 6. 2017 pod č.j. MMHK/099330/2017



Doplnění žádosti ze dne 28. 7. 2017 pod č.j. MMHK/131693/2017

Smlouvy:


Smlouva č. R183/01 o udělení souhlasu k provedení stavby R 183 – Cesty C1, C2 v k. ú. Hořiněves
ze dne 19. 5. 2016, umístěním stavby bude dotčen pozemek p. č. 657, 892, 894, 897 a 905
v k. ú. Hořiněves ve vlastnictví Obce Hořiněves, IČO 00268801, Hořiněves č. p. 73, 503 06
Hořiněves
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Smlouva č. R183/02 o udělení souhlasu k provedení stavby R 183 – Cesty C1, C2 v k. ú. Hořiněves
ze dne 17. 5. 2016, umístěním stavby bude dotčena část pozemku p. č. 273 v k. ú. Vrchovnice
ve vlastnictví Obce Vrchovnice, IČO 00578827, Vrchovnice č. p. 18, 503 03 Smiřice



Smlouva č. 0816/16 o nájmu pozemku, VS 6408000816, předmětem nájmu jsou 2 části pozemku
p. č. 895 v k. ú. Hořiněves ve vlastnictví pronajímatele – Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, IČO: 70994234, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 – Nájemce se
zavazuje užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu: ve veřejném zájmu, jako pozemek
pro stavbu: „R183 – Cesty C1, C2 v k. ú. Hořiněves“, popsané v projektové dokumentaci, která je
součástí pro Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s. o., č. j. 4143/2016 – SŽDC –
OŘ HKR- ÚT ze dne 29. 2. 2016, a jako pozemek pod uvedenou stavbou, a to způsobem
neohrožujícím životní prostředí a bezpečnost provozu železniční dopravy.



Dodatek č. 1 smlouvy č. R183/01 o udělení souhlasu k provedení stavby R 183 – Cesty C1, C2
v k. ú. Hořiněves ze dne 9. 6. 2017, umístěním stavby bude dotčen pozemek p. č 893
v k. ú. Hořiněves ve vlastnictví Obce Hořiněves, IČO 00268801, Hořiněves č. p. 73, 503 06
Hořiněves (doplněno 13. 6. 2017)

Do podkladů oznámení lze nahlédnout v uvedené lhůtě u zdejšího odboru v úředních dnech (pondělí
a středa 8 - 17 hodin), číslo dveří 105.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 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.
K námitkám účastníků řízení, které byla 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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Václav Falta
referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba
Parafa vedoucího oddělení:

8/11

Otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů
a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup,
a to na www.hradeckralove.org.

Vyvěšeno dne ..................................

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

…………………………………………..

…………………………………………

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
………………………………………..………….

Magistrát města Hradec Králové, Obec Hořiněves, Obec Vrchovnice a Obec Račice nad Trotinou tímto
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce
a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení, opatřené potvrzením
o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové.
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Doručí se:
účastníci (dodejky)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, IDDS:
z49per3
Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves, IDDS: kg5beaj
OBEC VRCHOVNICE, Vrchovnice 18, 503 03 Vrchovnice, IDDS: vwjb8mf
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
(doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)


podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
není-li stavebníkem):

- jiný vlastník (než stavebník)
Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
OBEC VRCHOVNICE, Vrchovnice 18, 503 03 Vrchovnice
ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1


podle § 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):

správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (dříve RWE Distribuční služby s.r.o.)
GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
p. č. 1/1, p. č. 1/2, p. č. 2, p. č. 5/4, p. č. 6/1, p. č. 6/3, p. č. st. 72 č. p. 13, p. č. st. 73 č. p. 12, p. č. st. 74 č. p.
11, p. č. st. 85 č. p. 76, p. č. 477/18, p. č. 635, p. č. 641, p. č. 650, p. č. 651, p. č. 653, p. č. 654, p. č. 655,
p. č. 663, p. č. 665, p. č. 691, p. č. 692, p. č. 693, p. č. 694, p. č. 695, p. č. 710, p. č. 712, p. č. 713, p. č. 714,
p. č. 715, p. č. 812, p. č. 813, p. č. 881, p. č. 882, p. č. 889, p. č. 891, p. č. 904 v katastrálním území
Hořiněves,
p. č. 191, p. č. 275 v katastrálním území Vrchovnice,
p. č. 1166, p. č. 1167 v katastrálním území Račice nad Trotinou,
a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.
Dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát,
IDDS: urnai6d
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové 3
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
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Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, silniční správní úřad, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové 3
Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Na vědomí:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
Na vyvěšení:
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
Obecní úřad Vrchovnice, Vrchovnice 18, 503 03 Vrchovnice
Obecní úřad Račice nad Trotinou, Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice
– na vyvěšení a vrácení zpět
Vypraveno dne:
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