ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SZ MMHK/216917/2019 ST3/Fal
MMHK/221860/2019 ST3/Fal
Bc. Václav Falta
495707875
vaclav.falta@mmhk.cz

DATUM:

11. 12. 2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Stavebník, Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (dále jen
„stavebník“), podal dne 4. 12. 2019 u Magistrátu města Hradec Králové – odbor stavební žádost
o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení termínu dokončení stavby do „31. 12. 2024“
na stavbu:
„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
Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 657, 892, 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:
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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.
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.
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.
Na výše uvedenou stavbu vydal Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy jako speciální stavební
úřad dne 31. 8. 2016 pod SZ MMHK/156300/2016 OD1/Fal stavební povolení, které nabylo právní moci
dne 13. 1. 2018.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení a zastavuje se běh lhůty platnosti
stavebního povolení.
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako speciální stavební úřad příslušný podle
§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje
I.

v souladu s ustanovením § 112, odst. 1 a ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona zahájení
řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení na dva roky od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
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v souladu s ust. § 112, odst. 1 a ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona zahájení řízení o změně
stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby
do 31. 12. 2024.

dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení.
Dále došlo ke sloučení pozemku stavby parc. č. 893 v k.ú. Hořiněves s pozemkem stavby parc. č. 892
v k.ú. Hořiněves ve vlastnictví obce Hořiněves. V tomto smyslu tedy nedošlo ke změně okruhu účastníků
řízení.
V rámci předmětné stavby nedochází k žádným projektovým změnám, ostatní podmínky stavebního
povolení zůstávají nezměněny.
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 140
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád usnesením poznamenaným do spisu spojil řízení o změně stavby
před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby s řízením o prodloužení platnosti
stavebního povolení.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad upouští od ohledání na místě
i od 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 závazná stanoviska dotčené
orgány státní správy. K námitkám účastníků řízení, podaným po stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.
Do podkladů oznámení lze nahlédnout v uvedené lhůtě u zdejšího odboru v úředních dnech (pondělí
a středa 8 - 17 hodin), číslo dveří 275

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
▪

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
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Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
(v řízení doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád)
▪ 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.

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. Účastník 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, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace 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

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 ..................................
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…………………………………………
podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
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:
………………………………………..………….

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
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
GasNet s.r.o., IDDS:rdxzhzt
Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3
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
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, 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
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
(v řízení doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád)
▪ 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.

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

