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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil
záměr v územním řízení podle ustanovení § 76 a ustanovení § 79 stavebního zákona a
na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 94 stavebního zákona
vydává
změnu rozhodnutí o umístění stavby
nazvané
Dostavba kanalizace, rekonstrukce a rozšíření stok, změna č. 1 - Předměřice nad Labem
Předměřice nad Labem
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1468/20, 1468/102, 1550/1 v katastrálním území
Plotiště nad Labem a parc. č. 21/1, 21/2, 21/3, 202/4, 562/29, 591/8, 591/9, 598/2, 875/1,
875/11, 875/13, 896/1, 900/7, 957/1, 959/5, 2413, 2414, 2422 v katastrálním území Předměřice
nad Labem, vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem stavebním
pod č. j. 47571/2005/ST2/Zim dne 29.7.2011, které nabylo právní moci dne 6.9.2005.
Změna územního rozhodnutí spočívá ve:
- změně části trasy hlavního kanalizačního výtlaku V1, V3, V4 a V6.
o Výtlak V1 se v úseku od staničení M 749 do staničení M 1877 výrazně liší
od původní trasy výtlačného potrubí a od staničení M 1877 do staničení M 2059
se trasa výtalčného řadu posunuje o 3 m východně do pozemku ve vlastnictví
obce Předměřice nad Labem. Původní celková délka výtlačného řadu V1
se touto změnou trasy zkrátí o 100 m, tzn. z původních 2855,0 m na 2755,0 m.
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V nově navrţené trase kříţí potrubí Malý Labský náhon a těleso ČD, trať Hradec
Králové – Stará Paka v dráţním km 26.580.
o Výtlak V3 se posouvá ve své trase potrubí o několik metrů ze soukromých
pozemků do pozemků v majetku obce Předměřice nad Labem. Posunutím trasy
výtlačného řadu V3 v délce 180 m dojde prodlouţení celkové délky tohoto řadu
o 5,0 m, tzn. z 375 m na 380 m.
o U výtlaku V4 dochází k prodlouţení trasy výtlačného potrubí. Změnou vedení
výtlaku V1 dochází ke změně napojovacího místa na výtlak V1 a tím
k prodlouţení trasy výtlačného potrubí V4. Napojovací místo se přesunuje
do pozemku parc. č. 1468/2. Původní délka výtlačného řadu V4 se touto změnou
trasy prodlouţí o 196 m, tzn. z původních 5,0 m na 201,0 m.
o U výtlaku V6 se nepodstatně mění celková délka 19,0 m, kterou budou dotčeny
pozemky obce Předměřice nad Labem.
Výroková část rozhodnutí se mění takto:
3. Popis stavby se mění:
Celková délka navrţené kanalizace je 5 271 m , z toho gravitační kanalizace DN 250-500 mm
1250 m a výtlačné potrubí DN 50-150 mm délky 4 201 m.
4. Umístění stavby:
Stavba bude umístěna na pozemcích v k.ú. Předměřice nad Labem, Plácky a Plotiště
nad Labem, jak je zakresleno na přiloţeném situačních výkresech č. 3 a 4 v měřítku katastrální
mapy 1:2000.

5. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude zpracována v rozsahu daném
§ 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná a schválená dokumentace
zpracovaná společností IKKO Hradec Králové s.r.o., Praţská 850, 500 04 Hradec Králové,
Ing. Bohuslav Kouba, autorizovaný inţenýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600768.
V projektové dokumentaci je třeba:
a) Respektovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území ve znění
vyhlášky č. 269/2009 Sb.
b) V situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navrţené sítě, jejich
vzájemné odstupy a způsob kříţení. Jejich prostorové uspořádání řešit v souladu s ČSN
73 6005 a odsouhlasit se všemi jejich správci.
c) Řešit úpravu stavbou narušených pozemků uvedením do původního stavu.
d) Respektovat a řešit podmínky obsaţené ve vyjádření:
Dráţní úřad, stavební sekce – oblast Praha, ze dne 8.6.2011, č. j. MP-SOP0986/112/Co,
Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec
Králové, ze dne 29.4.2011, č. j. 2622/11-SDC HKR-150,
Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec
Králové, ze dne 15.3.2011, č. j. 2614/2011,
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., ze dne 29.4.2011, č. j. 1395/11/132,
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, ze dne 28.4.2011,
č. j. SZ MMHK/070548/2011/ŢP/Čer,
Technické sluţby Hradec Králové, ze dne 27.4.2011, č. j. TSHK/944/E/11,
Obec Předměřice nad Labem, ze dne 21.4.2011, č. j. 444/20.4.2011,
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 31.3.2011, č. j. 289/2011,
ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 22.4.2011, č. j. 001033891184,
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Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14.4.2011, č. j. 56293/11,
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ze dne 14.4.2011,
č. j. VAKHK/VHR/BA/11/010,
Policie ČR, KŘ Policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát,
ze dne 8.4.2011, č. j. KRPH-67-127/ČJ-2011-050206,
SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., ze dne 6.4.2011, č. j. SUSKHK/52111/VMSS HK,
Povodí Labe, s.p., ze dne 16.3.2011, č. j. PVZ/11/5995/Vn/0,

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zák.č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Odůvodnění:
Dne 20.4.2011 podal ţadatel - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové ţádost o vydání změny územního rozhodnutí
o umístění stavby nazvané Dostavba kanalizace, rekonstrukce a rozšíření stok, změna č. 1
- Předměřice nad Labem na pozemcích parc. č. 1468/20, 1468/102, 1550/1 v katastrálním
území Plotiště nad Labem a parc. č. 21/1, 21/2, 21/3, 202/4, 562/29, 591/8, 591/9, 598/2,
875/1, 875/11, 875/13, 896/1, 900/7, 957/1, 959/5, 2413, 2414, 2422 v katastrálním území
Předměřice nad Labem vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem stavebním
pod č. j. 47571/2005/ST2/Zim dne 29.7.2011, které nabylo právní moci dne 6.9.2005.
Ţadatel předloţil stavebnímu úřadu ţádost podle § 94 stavebního zákona o vydání změny
rozhodnutí o umístění stavby. V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo
zahájeno řízení o ţádosti.
Stavení úřad návrh změny výše citovaného územního rozhodnutí projednal ve smyslu
ustanovení § 94 odst. 1 stavebního zákona v rozsahu této změny.
Stavební úřad opatřením ze dne 29.4.2011 oznámil zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání ţádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání na den 16.6.2011, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad zároveň vyzval ţadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém
záměru a o tom, ţe podal ţádost o vydání změny územního rozhodnutí v místě stavby.
Ke dni 11.5.2011 doloţil ţadatel fotodokumentaci o tom, ţe provedl informační povinnost podle
§ 87 odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad pořízenou fotodokumentaci zaloţil do spisu.
Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a b)
stavebního zákona, tj. ţadatel a obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn
a s ohledem na ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku
nebo stavby, na kterém má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o společenství vlastníků
jednotek podle zvláštního předpisu, dále osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné právo k sousedním
stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím
přímo dotčeno.
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Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a stanovil, ţe v daném případě jsou:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
-

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
-

obec Předměřice nad Labem

-

Statutární město Hradec Králové, zastoupené Ing. Janem Kolomazníkem

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
-

MATEX HK s.r.o.,

-

České dráhy a.s.,

-

Miroslav Gnol, Na Obci č.p. 337, 503 02 Předměřice nad Labem,

-

Štěpánka Gnolová, Na Obci č.p. 337, 503 02 Předměřice nad Labem,

-

Povodí Labe, státní podnik,

-

Cukrovary a lihovary TTD, a.s.,

-

Správa a údrţba silnic Královéhradeckého kraje,

-

Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města,

-

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec
Králové.

Stanoviska sdělili:
- Dráţní úřad, stavební sekce – oblast Praha, ze dne 8.6.2011, č. j. MP-SOP0986/11-2/Co,
- Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové,
ze dne 29.4.2011, č. j. 2622/11-SDC HKR-150,
- Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové,
ze dne 15.3.2011, č. j. 2614/2011,
- RWE Distribuční sluţby, s.r.o., ze dne 29.4.2011, č. j. 1395/11/132,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, ze dne 28.4.2011,
č. j. SZ MMHK/070548/2011/ŢP/Čer,
- Technické sluţby Hradec Králové, ze dne 27.4.2011, č. j. TSHK/944/E/11,
- obec Předměřice nad Labem, ze dne 21.4.2011, č. j. 444/20.4.2011,
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 31.3.2011, č. j. 289/2011,
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 22.4.2011, č. j. 001033891184,
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14.4.2011, č. j. 56293/11,
- MAXPROGRES, s.r.o., ze dne 26.4.2011, č. j. CR11040037,
- GTS Czech, s.r.o., ze dne 27.4.2011, č. j. 331101877,
- Sloane Park Property Trust, a.s., ze dne 27.4.2011, č. j. 0000008039/2011,
- Dial Telecom, a.s., ze dne 21.4.2011,
- Magnalink, a.s., ze dne 21.4.2011,
- UPC Česká republika, a.s., pracoviště Hradec Králové, ze dne 20.4.2011, č. j. 11179,
- Vodafone Czech Republic, a.s, ze dne 19.4.2011,
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ze dne 14.4.2011,
č. j. VAKHK/VHR/BA/11/010,
- České Radiokomunikace, a.s., ze dne 13.4.2011, č. j. ÚPTS/OS/67177/2011,
- Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, ze dne 12.4.2011, č. j. 2450/13588ÚP/2011-1420,
- T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 10.4.2011,
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Policie ČR, KŘ Policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát, ze dne 8.4.2011,
č. j. KRPH-67-127/ČJ-2011-050206,
SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., ze dne 6.4.2011, č. j. SUSKHK/521-11/VMSS HK,
Elektrárna Opatovice, a.s., ze dne 5.4.2011, č. j. 62/11,
Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, krajské ředitelství, ze dne31.3.2011,
č. j. HSHK-401/OP-2011/b,
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 30.3.2011, č. j. SKHSHK 8669/2011/2/HOK.HK/Td,
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, ze dne 29.3.2011,
č. j. 051768/2011/2/HA/Ja,
Povodí Labe, s.p., ze dne 16.3.2011, č. j. PVZ/11/5995/Vn/0.

Umístění stavby není v rozporu s koncepcí technické infrastruktury v platné územně plánovací
dokumentaci obce Předměřice nad Labem, která nabyla účinnosti dne 27. října 2010. Umístění
stavby vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Předměřice nad Labem, MATEX HK s.r.o., České dráhy a.s., Miroslav Gnol,
Štěpánka Gnolová, Povodí Labe, státní podnik, Cukrovary a lihovary TTD, a.s., Správa a
údrţba silnic Královéhradeckého kraje, Statutární město Hradec Králové, odbor správy
majetku města, Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní
cesty Hradec Králové, Východočeská plynárenská, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Technické
sluţby Hradec Králové, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Statutární město
Hradec Králové, zastoupené Ing. Janem Kolomazníkem
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila ţádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k 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 kaţdý 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci ţadateli, případně
obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě téţ speciálnímu stavebnímu úřadu.
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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.

Ing. arch. Petr Večeřa
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 18 písm. a)
ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 29.4.2011.
Příloha:
Situace širších vztahů č.v. D, volně zmenšeno.
Obdrží:
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona (dodejka, datová schránka):
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IDDS: vk5ciic
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
Statutární město Hradec Králové, zastoupené Ing. Janem Kolomazníkem, Československé
armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
MATEX HK s.r.o., IDDS: ejkkhy2
České dráhy a.s., IDDS: e52cdsf
Miroslav Gnol, Na Obci č.p. 337, 503 02 Předměřice nad Labem
Štěpánka Gnolová, Na Obci č.p. 337, 503 02 Předměřice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Cukrovary a lihovary TTD, a.s., IDDS: 824diqp
Správa a údrţba silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové,
IDDS: uccchjm
dotčené správní úřady (doporučeně, datová schránka):
Magistrát města Hradce Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408, 502 00
Hradec Králové
Dráţní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí:
MMHK, odbor správní, Československé armády č.p. 408, 500 03 Hradec Králové
Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
po dni nabytí právní moci:
(podle § 92 odst. 4 stavebního zákona územní předá rozhodnutí opatřené záznamem
o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou):
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Obec Předměřice nad Labem
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Obec Předměřice nad Labem má schválený územní plán obce, který nabyl účinnosti
dne 27. října 2010. Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona se územní rozhodnutí,
účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou
vyhláškou.

Podle § 20 stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením
písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města Hradec Králové a
na úřední desce Obecního úřadu Předměřice nad Labem.
Písemnost
bude
též
zveřejněna
způsobem
umožňující
dálkový
přístup
www.hradeckralove.org a www.predmericenl.cz

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 umoţňujícím
dálkový přístup.
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