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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
(dále jen "stavebník") dne 17.2.2021 podal a dne 5.10.2021 naposledy doplnil žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
Novostavba účelových komunikací C1 a C6, Osice
označení stavby: R 175 - Cesta C1, C6 v k.ú. Osice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1071, 1072, 1073, 1093, 1094, 1119, 1123
v katastrálním území Osice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 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"), oznamuje podle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 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. nebo v jinou dobu po
předchozí telefonické domluvě).
Speciální stavební úřad dále oznamuje, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí
ve věci. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení před vydáním
rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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 řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
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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.

Vladimír Korda
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:
účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky)
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, IDDS: z49per3
Obec Osice, IDDS: 2t8apji
účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejná vyhláška):
parc. č. 279/6, 280/2, 383/1, 383/2, 383/4, 453/12, 455/7, 1051, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057,
1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1079, 1083, 1088, 1089, 1091, 1092, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104,
1105, 1106, 1107, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1300 vše v katastrálním území Osice,
parc. č. 160/3, 165/9, 171/1 v katastrálním území Polizy,
parc. č. 617, 618 v katastrálním území Krásnice.
dotčené správní úřady (dodejky):
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí,
Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta,
Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor,
Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů
a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
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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.

