Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor dopravní a správní
oddělení dopravy a silničního hospodářství
Č. j.:MUDK-ODS/1824-2022/hlp391-2022/hlp
Vyřizuje: Ing. Petra Holzhauserová, DiS.
Telefon: 499318102
E-mail: holzhauserova.petra@mudk.cz

Dvůr Králové nad Labem, dne 6.1.2022

Účastníci společného územního a stavebního řízení:
Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu,
stavebník:
Obec Doubravice, IČO 00580759, Doubravice 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové nad Labem
Účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, na jejímž území má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn.
Obec Doubravice, IČO 00580759, Doubravice 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové nad Labem
Účastník řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu:
vlastník stavby či pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě či tomuto pozemku jiné věcné právo, není-li sám
stavebníkem.
RNDr. Zusková Iva, 30.08.1957,U krbu č.p. 593/32, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Štěpán Oldřich, 12.11.1949, Doubravice č.p. 94, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Štěpánová Jana, 18. 07.1954, Doubravice č.p. 94, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Petera Jaroslav, 19.04.1954, Ke hřbitovu č.p. 46/4, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Fleková Petra, 08.05.1983, Doubravice č.p. 97, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Hulíková Zdenka, 09.07.1940, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ing. Hlavatý Pavel, 22.01.1958, Doubravice č.p. 66, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
Kunc Radim, 09.04.1967, Doubravice č.p. 101, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
Hrdina Miroslav, 05.04.1965, Trotinka č.p. 395, 507 71 Miletín
Farský Pavel, 04.01.1995, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Samková Pavlína, 10.07.1993, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, se svěřeným
majetkem hospodaří Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397, Vinohradská 3218/169, Strašnice,100 00 Praha 10
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 824/17, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO 26747154, Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha4-Michle
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
Obec Doubravice, IČ 00580759, Doubravice 155, 544 51 Doubravice u Dvora Králové nad Labem,
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Účastník řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
povolením přímo dotčeno (v případě doručování veřejnou vyhláškou jsou účastníci identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s § 94m odst. 3
stavebního zákona)

Č.j. MUDK-ODS/1824-2022/hlp

str. 2

pozemkové parcely číslo: 655, 657/1, 657/2, 669, 677/3, 684, 695, 699/2, 699/1, 700, 718/3, 718/2, 724,
723, 977, 729, 730, 953, 658/1, 658/2, 735, 734/1, 763/2, 749, 751, 944/2, 752/2 a st. p.č. 143, 155, 169,
142/3, 142/1, 142/2, 174/2, 174/1, 180 vše v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
řízení o prodloužení platnosti společného povolení
řízení o změně stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby
řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o výjimce z obecných technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb
(BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ)

Dne 05.01.2022 podala obec Doubravice, IČ 00580759, Doubravice 155, 544 51 Doubravice u Dvora
Králové nad Labem žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí, žádost o změnu stavby před jejím
dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby a žádost o prodloužení platnosti
rozhodnutí o výjimce z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a
to rozhodnutí o společném povolení ve společném územním a stavebním řízení (dále též jen „společné
povolení“) ze dne 7.1.2020 pod č.j. MUDK-ODP/1357-2020/fof21602-2019/, právní moci nabylo dne
8.2.2020 pro stavbu:

Chodníky podél II/325 Doubravice – směr Bílá Třemešná
na pozemku: pozemkové parcely číslo 791, 654, 662, 663, 677/1, 708/1, 721, 763/1 a stavební parcely
číslo 134, 145, 148, 149, 161, 167 vše v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové. Uvedeným
dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení ve věci.
V odůvodněné žádosti stavebník stanovil prodloužit lhůtu k dokončení předmětné stavby do 2 let od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V odůvodněné žádosti stavebník stanovil prodloužit dobu platnosti společného povolení do 2 let od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
V odůvodněné žádosti stavebník stanovil prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o výjimce z OTP do 2 let od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku (SO 101 – SO 103) v intravilánu obce Doubravice v
Královéhradeckém kraji. Chodník bude veden podél silnice II/325, ke které bude přimknut. Součástí
stavby je také osvětlení místa pro přecházení (SO 401) a provedení nové dešťové kanalizace (SO 301).
Celková délka nového chodníku bude 635 m. Směrově budou nové chodníky vedeny podél stávající
silnice II/325. Chodník bude nejprve veden po levé straně silnice II/325 v délce 377 m. Poté bude
převeden pomocí místa pro přecházení na druhou stranu, kde bude dále veden v délce 258 m.
Na začátku trasy je navržený chodník napojen na stávající chodník a na konci trasy je napojen na
autobusovou zastávku (řeší jiná PD- rekonstrukce průtahu silnice).
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Výjimka:
V km 0,527 50 – 0,562 40 je v délce 35,7 m zúžen chodník na šířku 1,05 – 1,5 m. V km 0,544 40 dojde k
bodovému zúžení chodníku na šířku min. 0,90 m (nachází se zde stávající sloup nadzemního vedení NN).
(výjimka z ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb – bod 1.0.2 přílohy č. 2 „Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku
nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů“)
Stavba bude umístěna a provedena v rozsahu a podle přiložené projektové dokumentace vypracované
spol. PROJSTAV HK s.r.o., IČO 03138305, Měník 118, 503 64 Měník - zakázkové č. 46/2018, hlavní inženýr
projektu: Daniel Kadavý, ČKAIT – 0601694, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako speciální
stavební úřad (dále „stavební úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona č. 183/2006 a místně příslušný dle ustanovení § 11 správního řádu, posoudil podané žádosti
podle skutečného obsahu a na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že předmětné žádosti spolu
věcně souvisejí, týkají téhož předmětu řízení a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv nebo oprávněných
zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby byla řízení spojena. Na podkladě výše uvedeného stavební úřad
z moci úřední svým usnesením ze dne 06.01.2022 vydaným pod č.j.: MUDK-ODS/2266-2022/hlp3912022/hlp a poznamenaným do spisu v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu spojil řízení
o prodloužení platnosti společného povolení a řízení o změně stavby před jejím dokončením do jednoho
společného řízení, řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o výjimce z obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavební úřad tímto opatřením oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle ustanovení § 47
odst. 1 správního řádu a v návaznosti na ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona a přiměřeně též
dle ustanovení § 94m stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení do
dvou od let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a v návaznosti na ustanovení § 118 odst. 3
stavebního zákona a přiměřeně též dle ustanovení § 94m stavebního zákona zahájení řízení
o prodloužení lhůty k dokončení stavby a to do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a řízení
o prodloužení platnosti rozhodnutí o výjimce z obecných technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
Stavební úřad současně sděluje, že upouští od ústního jednání, neboť jsou stavebnímu úřadu dobře
známy poměry v území, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, záměr se nachází
v území, pro které je vydán územní plán, a záměr nevyžaduje posouzení ve zjišťovacím řízení ani pro něj
nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona současně stanovuje lhůtu, do kdy mohou dotčené
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky.
Tato lhůta je stanovena na
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Stavební úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozorňuje, že k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.
Podle § 94m odst. 2 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení
se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem
účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků (v souladu s § 144 správního řádu) stavební úřad
doručuje oznámením o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d)
a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům dle § 94k písm. e) se oznámení o zahájení řízení a další
úkony v řízení doručují veřejnou vyhláškou.

Č.j. MUDK-ODS/1824-2022/hlp

str. 4

Poučení podle § 94n pro účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek:
Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), 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 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.
Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona 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.
Poučení pro účastníky řízení podle příslušných ustanovení správního řádu:
Podle § 36 odst. 1 správního řádu účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci řízení mají právo
vyjádřit v řízení své stanovisko.
Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí bude vydáno nejdříve za 5
pracovních dnů po skončení lhůty pro podání námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů.
Jedná se o možnost seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další
lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné v této době by byly námitkami opožděnými, k nimž
stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Účastníci spojeného řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři zdejšího
speciálního stavebního úřadu do vydání rozhodnutí (Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu Dvůr Králové nad Labem, nejlépe v úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00, nebo úterý,
čtvrtek a pátek: 8:00 - 11:30 hod., případně v jiné době po předchozí telefonické domluvě, vyřizuje Ing.
Petra Holzhauserová, DiS., telefon: 499 318 102, e-mail: Holzhauserova.petra@mudk.cz).

„otisk razítka“
v.r.
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Petra Holzhauserová, DiS.
odborný referent odboru dopravy a
silničního hospodářství
Příloha: situační výkres širších vztahů (umístění nového chodníku)
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Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje, na úřední desce obce Doubravice a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce :
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový
přístup :
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou podle § 25 správního řádu a to
účastníkům řízení, kterým je oznamováno veřejnou vyhláškou.
Obdrží:
(datová schránka)
Obec Doubravice, IDDS: ef8beny
sídlo: Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, IDDS: fj8ny4i
sídlo: Horova č.p. 824/17, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
(doporučeně do vlastních rukou)
Zusková Iva, RNDr., U krbu č.p. 593/32, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Štěpán Oldřich, Doubravice č.p. 94, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Štěpánová Jana, Doubravice č.p. 94, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Petera Jaroslav, Ke hřbitovu č.p. 46/4, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Petera Jaroslav, Ke hřbitovu č.p. 46/4, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Fleková Petra, Doubravice č.p. 97, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Hulíková Zdenka, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Hlavatý Pavel, Ing., Doubravice č.p. 66, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
Kunc Radim, Doubravice č.p. 101, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.
Hrdina Miroslav, Trotinka č.p. 395, 507 71 Miletín
Farský Pavel, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
Samková Pavlína, Doubravice č.p. 137, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem
dotčené orgány
(datová schránka)
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: urnai6d
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
(interně)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - vodní hospodářství, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

