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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENÍ 

O SPOJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY SE SPOLEČNÝM ÚZEMNÍM A STAVEBNÍM 
ŘÍZENÍM 

A 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

 
Obec Osice, IČO 00653381, Osice 117, 503 26 Osice 

(dále jen "žadatel") podal: 

I. Dne 10.3.2021 žádost o povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 a 
z ustanovení bodu 1.1.2. přílohy č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, pro stavbu: 

"Chodník podél východní strany silnice III/323 16 Osice" 

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 1/5, 1/6, 31/2, parc. č. 66/7, 167, 461/7, 483/1, 483/3, 
483/28, 483/51, 1134, 1135, 1136, 1137 v katastrálním území Osice, která se týká: 

• zúžení chodníku na šířku 1,25 m, délka zúžení cca 4,7 m podél zděného oplocení 
fary; a zúžení chodníku na šířku 1,27 m, délka zúžení cca 2,5 m před vystupujícím 
rohem domu č.p. 25 (st. p. 29) (bod 1.0.2. přílohy č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
v platném znění – Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, 
včetně bezpečnostních odstupů.); 

• zvětšení podélného sklonu chodníku výškově pevně spjatého se silničním 
obrubníkem na čtyřech úsecích ve střední části celého chodníku, v délkách 7,9 m, 
8,5 m, 7,0 m a 5,8 m, na podélné sklony 8,9 %, 10,1 %, 9,3 % a 10,1 % (bod 1.1.2. 
přílohy č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění – Komunikace pro 
chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše 
v poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).). 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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a 

II. Dne 10.3.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

"Chodník podél východní strany silnice III/323 16 Osice" 

obsahující stavební objekty: 
SO 101 Komunikace včetně oplocení 
SO 201 Lávka pro chodce 
SO 301 Srážková kanalizace 

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 1/5, 1/6, 31/2, parc. č. 66/7, 167, 461/7, 483/1, 483/3, 
483/28, 483/51, 1134, 1135, 1136, 1137 v katastrálním území Osice. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

 

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 (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 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"), dne 1.10.2021 

I. spojil řízení o povolení výjimky a společné územní a stavební řízení podle 140 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 
usnesením, které se podle § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamenává do spisu, a 

II. oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád") a podle § 94m stavebního zákona zahájení společného 
řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a 
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své 
námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude podle § 94m odst. 3 
stavebního zákona přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, úřední dny pondělí a středa od 8 hod. do 17 
hod. nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě). 

 

 

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. 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, 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 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 
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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. 

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. O podmínkách pro uplatňování námitek musí 
být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení. 

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

• barevně naskenovaná volně zmenšená situace přehledná (Číslo přílohy: C.1) 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 

Obdrží: 

 

I. účastníci řízení o povolení výjimky (dodejka DS) 

Obec Osice, IDDS: 2t8apji 
 

II. účastníci společného územního a stavebního řízení 

účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky DS a dodejka 
do vlastních rukou) 
doručováno jednotlivě v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona 

Obec Osice, IDDS: 2t8apji 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové,  a. s., IDDS: vk5ciic 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Římskokatolická farnost Osice, Dobřenice č.p. 31, 503 25  Dobřenice 
Josef Šimek, Osice č.p. 85, 503 26  Osice 
Marie Šimková, Osice č.p. 85, 503 26  Osice 
Jan Čihák, Velké náměstí č.p. 25/35, 500 03  Hradec Králové 3 
Jiří Hlávka, Osice č.p. 24, 503 26  Osice 
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6m8k8ey 

 

účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního 
zákona 

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

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo 
dotčeno, identifikující se v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 

• pozemky st. p.   172, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 22, 21, 20, 29, 31/1, 32, 33, 106, 110, 156, 
120, 173, 158 v katastrálním území Osice 

• pozemky parc. č.  12/4, 12/1, 569, 14/1, 15, 14/2, 14/3, 483/12, 17/2, 483/33, 20, 483/9, 
2, 483/25, 483/29, 483/2, 1, 483/42, 57, 483/39, 56/2, 56/1, 66/4, 
66/5, 66/9, 66/10, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129 v katastrálním území 
Osice 

• stavby č.p.  120, 100, 101, 3, 4, 29, 27, 26, 25, 23, 16, 17, 79, 98, 102, 124, 121 
v obci Osice 

• stavby bez č.p. / č.e. na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Osice 

 

dotčené orgány (dodejky DS a dodejky) 
doručováno jednotlivě v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: yvfab6e 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, 
IDDS: urnai6d 
Magistrát města Hradce Králové, Československé armády č.p. 408/51, 502 00  Hradec 
Králové 

• odbor hlavního architekta 

• odbor dopravně správních agend 

• odbor životního prostředí 

• odbor památkové péče 

 

K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí 

Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408/51, 502 00  
Hradec Králové 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
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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. 
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