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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Účastníci územního řízení a řízení o odstranění stavby (společného řízení dle ustanovení § 140 správního
řádu):
Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu:
Žadatel:
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha
411
Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Účastníci územního řízení o umístění stavby a řízení o odstranění stavby podle § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161, IČO 48623091,
Choustníkovo Hradiště č.p. 161, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Martina Mazáčová, nar. 04.08.1975, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Josef Vít, nar. 17.03.1939, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Stanislava Vítová, nar. 07.07.1948, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Petr Bruna, nar. 20.05.1946, Choustníkovo Hradiště č.p. 178, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Blanka Brunová, nar. 28.12.1946, Choustníkovo Hradiště č.p. 178, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Rudolf Vojtěch, nar. 23.05.1954, Macharova č.p. 2094, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
Ing. Blanka Vojtěchová, nar. 23.11.1954, Riegrova č.p. 200, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV,
Ing. Pavel Rausa, nar. 26.06.1968, Choustníkovo Hradiště č.p. 15, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Josef Holeček, nar. 04.08.1953, Choustníkovo Hradiště č.p. 177, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4,
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO 43465196, Palackého č.p. 99, 544 01
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Dvůr Králové nad Labem,
Česká pošta, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů č.p. 909/4, 110 00 Praha 1-Nové Město,
Ing. Pavel Rausa, nar. 11.01.1944, Choustníkovo Hradiště č.p. 15, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Božena Zelenyjová, nar. 27.12.1944, Choustníkovo Hradiště č.p. 5, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
M - GREMO, s.r.o., IČO 25951513, Kotkova č.p. 1772, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Danuše Babšická, nar. 28.11.1947, Bílá Třemešná č.p. 3, 544 72 Bílá Třemešná,
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2Nové Město, 128 00 Praha 28,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČO 24132098, Hálova č.p. 47/12, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního
řádu:
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b)
jsou v souladu s ustanoveními § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:
Jedná se zejména o tyto pozemky včetně staveb na nich evidované v katastru nemovitostí pod číslem
pozemku (druh pozemku):
stavební parcela číslo (dále též jen „st.p.č.“) 6/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 6/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), st.p.č. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 9/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 3/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 228 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 232/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 445
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 243 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo (dále též jen
„p.p.č.“) 1163/20 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/5 (ostatní plocha), p.p.č. 236/3 (ostatní plocha), p.p.č.
1163/10 (ostatní plocha), p.p.č. 32/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/12 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/13
(ostatní plocha), p.p.č. 34 (zahrada), p.p.č. 1195/3 (ostatní plocha), p.p.č. 24/2 (trvalý travní porost), p.p.č.
12/1 (zahrada), p.p.č. 1163/15 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/16 (ostatní plocha), p.p.č. 1194/7 (zahrada),
p.p.č. 1095/7 (ostatní plocha), p.p.č. 6 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/9 (ostatní plocha), p.p.č. 281/14
(zahrada), p.p.č. 281/11 (trvalý travní porost), p.p.č. 1183/2 (ostatní plocha), p.p.č. 289/2 (ostatní plocha),
p.p.č. 289/3 (zahrada), p.p.č. 2306 (ostatní plocha), p.p.č. 2027 (ostatní plocha), p.p.č. 1180/3 (ostatní
plocha), p.p.č. 279/5 (ostatní plocha), p.p.č. 279/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Choustníkovo
Hradiště.

I.

Dne 14.12.2020 podala obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102,
544 42 Choustníkovo Hradiště, kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská č.p.
1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
veřejné technické infrastruktury:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“

na pozemku: p.p.č. 2245 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/9 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/19 (ostatní plocha),
p.p.č. 236/4 (ostatní plocha), p.p.č. 236/6 (ostatní plocha), p.p.č. 32/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1078/6
(ostatní plocha), p.p.č. 1078/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1195/1 (ostatní plocha), p.p.č. 16 (ostatní plocha),
st.p.č. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1078/7 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/14 (ostatní plocha), p.p.č.
1078/3 (zahrada), p.p.č. 9/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/8 (ostatní plocha), p.p.č. 1080/17 (ostatní plocha),
p.p.č. 1116/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1080/20 (ostatní plocha), p.p.č. 2236 (trvalý travní porost), p.p.č. 277

Č.j.: MUDK-VÚP/81985-2021/kai5736-2021

str. 3

(trvalý travní porost), p.p.č. 1180/7 (ostatní plocha), p.p.č. 1180/8 (ostatní plocha), p.p.č. 278/1 (ostatní
plocha), p.p.č. 278/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/11 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/12 (ostatní plocha), p.p.č.
279/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/13 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/14 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/15
(ostatní plocha), p.p.č. 1095/16 (ostatní plocha), p.p.č. 2331 (ostatní plocha), p.p.č. 2330 (ostatní plocha) v
katastrálním území Choustníkovo Hradiště. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby.
II.

Dne 18.06.2021 podala obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102,
544 42 Choustníkovo Hradiště, kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská č.p.
1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, žádost o vydání povolení k odstranění stavby veřejné
technické infrastruktury:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“

na pozemku: p.p.č. 2273 (ostatní plocha), p.p.č. 2259 (ostatní plocha), p.p.č. 2255 (ostatní plocha), p.p.č.
2254 (ostatní plocha) v katastrálním území Choustníkovo Hradiště. Dnem podání žádosti bylo řízení o
odstranění stavby zahájeno.
Žádost byla dále doplněna podáním ze dne 18.06.2021 pod č.j.: VÚP54842-2021.
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný k vydání
územního rozhodnutí podle § 13 odst. 1 písm. c) a podle § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, místně příslušný podle § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), posoudil výše uvedenou
žádost ze dne 14.12.2020 (zaevidováno pod Č.j.: VÚP 109427-2020) o vydání rozhodnutí o umístění stavby
s názvem: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“ (ozn. I.) v souladu s ustanovením § 86
odst. 5 stavebního zákona a ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu a opatřením č.j.: MUDK-VÚP/157062021/kai5736-2021 ze dne 11.02.2021 vyzval žadatele k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 86 odst. 5 stavebního zákona a ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu vyzval žadatele k doplnění údajů a podkladů uvedené ve výše uvedené výzvě a současně
usnesením č.j.: MUDK-VÚP/15706-2021/kai5736-2021 ze dne 11.02.2021 žadateli v souladu
s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu stanovil dle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu přiměřenou
lhůtu k doplnění žádosti. V této lhůtě byl žadatel povinen stavebnímu úřadu doplnit uvedené údaje
a podklady.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu současně s výzvou a usnesením Č.j.:
MUDK-VÚP/15706-2021/kai5736-2021 ze dne 11.02.2021 o určení lhůty k provedení výkonu územní řízení
podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil na dobu nezbytně nutnou pro doplnění
žádosti. Stavební úřad mohl v řízení pokračovat, jakmile pominuly překážky, pro které bylo řízení přerušeno.
Dne 18.06.2021 pod č.př.: 54879-2021 podala obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo
Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště, kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517,
Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, žádost o vydání povolení k odstranění stavby:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“ (ozn. II.).
Žádost byla dále doplněna stavebnímu úřadu dne 18.06.2021 pod č.př.: VÚP 54842-2021.
Na podkladě uvedeného stavební úřad z moci úřední usnesením poznamenaným do spisu dne 30.07.2021
pod č. j.: MUDK-VÚP/69422-2021/kai5736-2021 v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu
spojil územní řízení o umístění výše uvedené stavby s řízením o povolení odstranění výše uvedené stavby do
jednoho společného řízení, které je dále vedeno pod společným číslem spisu: 5736-2021.
Stavební úřad posoudil podané žádosti (ozn. I. – II.) se všemi předloženými doklady a podklady a to zejména
dle ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona, podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a podle
ustanovení § 128 odst. 4 stavebního zákona opatřením ze dne 03.08.2021 pod Č.j.: MUDK-VÚP/694222021/kai5736-2021 oznámil zahájení výše uvedeného společného řízení.
Dne 13.08.2021 pod Č.j.: MUDK-VÚP/74650-2021/kai5736-2021 stavební úřad opatřením na základě
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posouzení sdělení ze dne 05.08.2021 pod č.j.: MUDK-ODS/71904-2021/bru 18291-2021, které bylo
stavebnímu úřadu doručeno dne 10.08.2021 a na základě zhodnocení veřejného zájmu byla účastníkem
řízení doplněna společnost GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČO 24132098, Hálova č.p. 47/12, Praha 9Satalice, 190 15 Praha 915.
Stavební úřad posoudil podanou žádost o povolení odstranění stavby se všemi předloženými doklady
a podklady zejména podle ustanovení § 128 stavebního zákona a ustanovení § 18o vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) a na podkladě tohoto posouzení a průběhu
společného řízení dle ustanovení § 67 a ustanovení § 140 odst. 7 správního řádu,

I. vydává rozhodnutí o odstranění stavby
s názvem: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“ na pozemcích: p.p.č. 2273 (ostatní
plocha), p.p.č. 2259 (ostatní plocha), p.p.č. 2255 (ostatní plocha), p.p.č. 2254 (ostatní plocha) v
katastrálním území Choustníkovo Hradiště.
Odstraňovaná stavba obsahuje:
Jedná se o odstranění šesti kusů stožárů VO č. Sv-67 až SV-72 včetně svítidel, výložníků, elektrovýzbrojí,
patic, základů a příslušných připojovacích kabelů jak je zakresleno v situačním výkrese s názvem: „SITUACE
DEMONTÁŽE – OBLAST Č.1“ pod číslem výkresu C.5.1., v měřítku 1:500, který jsou nedílnou součástí
projektové dokumentace s datem 20180313 vyhotovené Bc. Stanislavem Kupkou ze společnosti ELTODO,
a.s., IČ: 45274517, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ověřené autorizovaným inženýrem pro
technologická zařízení staveb Ing. Martinem Čížkem, ČKAIT 0011985.
Při realizaci stavby vznikne odpad dvojího druhu. Materiál z demontovaného zařízení VO a odpad z výkopů.
Použitelný materiál ze zařízení VO bude odvezen do skladu provozovatele (správce) VO a nepoužitelný
materiál bude odvezen do Sběrných surovin. Před demontáží určí provozovatel (správce) VO dodavateli
rozsah použitelného materiálu a místo skladu. Zemina z výkopů bude použita k záhozu výkopů a otvorů po
demontovaných základech stožárů a přebytek zeminy bude odvezen na skládku. Likvidaci odpadů zajistí
dodavatel stavby. Postup demontáže, tj. termín demontáže kabeláže, navrhne montážní organizace podle
zásad organizace výstavby (ZOV) a potvrdí jej provozovatel (správce) VO.
Druh stavby:
Stavba technické infrastruktury, jakožto nadzemní vedení (stavba) distribuční soustavy elektřiny včetně
podpěrných bodů ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 8 stavebního zákona. Ve smyslu
ustanovení § 128 odst. 1 stavebního zákona se jedná o stavbu, u které je vlastník povinen ohlásit záměr
odstranit stavbu.
Pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba se odstraňuje v rozsahu a podle projektové dokumentace s datem 20180313 vyhotovené Bc.
Stanislavem Kupkou ze společnosti ELTODO, a.s., IČ: 45274517, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4,
ověřené autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb Ing. Martinem Čížkem, ČKAIT
0011985.
2. Bude zajištěna stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické a dopravní
infrastruktury a provozu na přilehlé komunikaci.
3. Žadatel je povinen před zahájením prací spojených s odstraněním stavby předložit stavebnímu úřadu
v dostatečném časovém předstihu písemnou informaci o názvu a sídle oprávněného stavebního
podnikatele (včetně jména a příjmení a č. autorizace oprávněného stavbyvedoucího), který bude
odstraňování stavby provádět.
4. Vzniknou-li během provádění bouracích prací škody na cizím majetku, postupuje se podle obecných
právních předpisů o náhradě škody (§ 2894 – 2971 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
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Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci. Pokud dojde k znečištění
veřejných komunikaci, bude toto bezodkladně odstraněno. Budou činěna taková opatření, která
možnost znečištění veřejných komunikací minimalizují.
Žadatel dále zajistí, aby při provádění činností spojených s odstraněním stavby technické infrastruktury
v ochranných pásmech sítí technické a dopravní infrastruktury byly dodrženy veškeré podmínky
vlastníků (správců) technické infrastruktury stanovené pro tyto činnosti v ochranných pásmech
a nedošlo k poškození těchto zařízení:
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
vyjádření ze dne 18.12.2019 pod číslem jednacím 839156/19;

• ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, vyjádření ze dne
•
•
•
•
•
•
•

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

06.10.2021 pod značkou 001118399591, souhlas s činností v OP ze dne 04.03.2021 pod značkou
001113292868;
Telco Pro Services, a. s. IČ 29148278, Duhová č. p. 1531/3, 140 00 Praha 4 sdělení ze dne 08.09.2021
pod značkou 0201298417;
ČEZ ICT Services, a.s., IČ 26470411, Duhová č. p. 1531/3, 140 53 Praha 4 sdělení ze dne 08.09.2021
pod značkou 0700437251;
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje společnost GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602
00 Brno 2, stanovisko ze dne 22.04.2020 pod značkou 5002120666;
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň vyjádření ze dne 07.04.2021
pod číslem jednacím 599931/20;
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov 61, 543 41 Lánov vyjádření ze dne
14.09.2021;
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
vyjádření ze dne 06.05.2020 pod značkou 182/2020, vyjádření ze dne 27.08.2021 pod značkou 245/2021;
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha4, Správa Hradec Králové vyjádření ze dne
18.05.2020 pod zn.: ŘSD/2391/37000/2020/Ka.

Pracovníci, kteří budou provádět zemní výkopové a stavební práce budou před jejich realizací
seznámeni s polohou podzemních sítí včetně jejich ochranných pásem.
Zemní výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny výhradně ručním
způsobem a za zvýšené opatrnosti. Odkrytí zařízení podzemních sítí může být provedeno pouze
na dobu nezbytně nutnou, odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. O odpojení sítí
technické infrastruktury bude proveden zápis do stavebního deníku. Před zásypem jednotlivých
odkrytých podzemních sítí přizve stavebník jednotlivé zástupce jejich vlastníků či správců ke kontrole
těchto zařízení. Zápis, který stavebník stavebnímu úřadu předloží na požádání.
V průběhu odstraňování stavby nebudou v ochranných pásmech podzemních sítí zřizovány žádné
skládky ani doprovodné stavby.
Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s odstraněním stavby splnění podmínek
vyjádřených v koordinovaném závazném stanovisku dotčených orgánů Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem, odboru životního prostředí ze dne 04.05.2020 pod Č. j.: MUDK-OŽP/27807-2020/nyp 89672020.
Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených ve sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
Odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 ze
dne 21.09.2020 pod Č. j.: KUKHK-27688/DS/2020-2 (VA).
Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany, Sekce
nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, stanovisko ze dne 21.10.2020 pod značkou 87830/20201150-OÚZ-PCE.
Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4,
Praha 1 vyjádření ze dne 16.04.2020 pod značkou ČP/19164/2020/PČ SV.
Žadatel je povinen oznámit stavebnímu úřadu případné závady vzniklé v průběhu prací spojených
s odstraňováním předmětné stavby.
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15. Žadatel je povinen zajistit, aby v rámci odstranění stavby bylo postupováno šetrně s co nejmenším
negativním vlivem na okolí (tj. je třeba eliminovat zejména hlučnost, prašnost).
16. Žadatel je povinen zajistit, aby při odstranění stavby, při kterém vzniká nadměrný hluk, probíhalo
zejména v pracovní dny a v době od 7:00 – 21:00 hod.
17. Odstranění stavby bude prováděno postupným rozebíráním stavby ručně za použití odpovídající
techniky a mobilních mechanismů dle technologického postupu uvedeného v dokumentaci.
18. Odstranění stavby nebude prováděno pomocí trhacích prací s použitím výbušnin.
19. Prostor odstraňování stavby bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.
20. Při odstraňování stavby budou dodržena ustanovení stavebního zákona, příslušných prováděcích
a souvisejících předpisů, včetně bezpečnostních předpisů.
21. Při odstraňování stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy,
ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
22. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady ze stavby musí být zejména řádně
tříděny a odstraněny v zařízení k tomuto účelu určeném. K využití nebo k odstranění odpadů může být
smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o odpadech. Odvážením odpadů nesmějí být
znečišťovány veřejné komunikace.
23. Po dokončení odstranění stavby budou pozemky a stavby dotčené těmito pracemi uvedeny
do náležitého stavu.
24. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O způsobu a postupu
bouracích prací budou vedeny průběžné záznamy stavbyvedoucím.
25. Dokončení odstranění stavby bude stavebnímu úřadu žadatelem neprodleně oznámeno a to za účelem
možnosti vykonání kontrolní prohlídky v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány,
vlastníky (správci) sítí technické infrastruktury.
Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se všemi předloženými
doklady a podklady zejména podle ustanovení § 86 a ustanovení § 90 stavebního zákona
a ustanovení § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a na podkladě tohoto posouzení a průběhu společného řízení dle
ustanovení § 79 stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 67 a ustanovení § 140 odst. 7 správního
řádu a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

II. vydává rozhodnutí o umístění stavby
s názvem: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“ na pozemku: p.p.č. 2245 (ostatní
plocha), p.p.č. 1163/9 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/19 (ostatní plocha), p.p.č. 236/4 (ostatní plocha),
p.p.č. 236/6 (ostatní plocha), p.p.č. 32/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1078/6 (ostatní plocha), p.p.č. 1078/1
(ostatní plocha), p.p.č. 1195/1 (ostatní plocha), p.p.č. 16 (ostatní plocha), st.p.č. 2 (zastavěná plocha a
nádvoří), p.p.č. 1078/7 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/14 (ostatní plocha), p.p.č. 1078/3 (zahrada), p.p.č.
9/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/8 (ostatní plocha), p.p.č. 1080/17 (ostatní plocha), p.p.č. 1116/3
(ostatní plocha), p.p.č. 1080/20 (ostatní plocha), p.p.č. 2236 (trvalý travní porost), p.p.č. 277 (trvalý
travní porost), p.p.č. 1180/7 (ostatní plocha), p.p.č. 1180/8 (ostatní plocha), p.p.č. 278/1 (ostatní
plocha), p.p.č. 278/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/11 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/12 (ostatní plocha),
p.p.č. 279/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/13 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/14 (ostatní plocha), p.p.č.
1095/15 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/16 (ostatní plocha), p.p.č. 2331 (ostatní plocha), p.p.č. 2330
(ostatní plocha) v katastrálním území Choustníkovo Hradiště.
Umísťovaná stavba obsahuje:
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Jedná se o umístění kabelového vedení veřejného osvětlení včetně stožárů v části obce Choustníkovo
Hradiště.
Stavba bude umístěna v rozsahu a podle dokumentace vyhotovené Bc. Stanislavem Kupkou ze společnosti
ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411. Dokumentaci
autorizoval Ing. Martin Čížek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0011985,
datum 20180313.
Pro rekonstruované VO budou použity ocelové, válcové, bezpaticové, vetknuté stožáry typu U8 (výšky 8m)
a U10 (výšky 10m) s obloukovými výložníky o vyložení 2,5m. Stožáry budou osazeny LED svítidly s funkcí
AstroDlM (stmíváním).
Nové stožáry VO budou označeny typovými štítky s evidenčními čísly provozovatele (správce) VD, budou
vetknuty do nových, typových, betonových, pouzdrových základů. Základy stožárů U8 budou rozměrů
70x70x110cm. Základy stožárů U10 budou rozměrů 80x80x130cm. Základy budou provedeny dle vzorových
řezů, které jsou přiloženy k projektu. Beton základů bude typu C16/20. Stožáry budou opatřeny standardní
povrchovou úpravou od výrobce (žárové zinkování). Spodní část pozinkovaných stožárů VO bude před jejich
montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem. Výkopy základů stožárů budou provedeny ručně.
Umístění základů stožárů VO musí být přizpůsobeno stavební situaci s ohledem na vjezdy, svodidlům,
podzemním a nadzemním inženýrským sítím a sledované zeleni. Líce stožárů VO musí být umístěny od
hrany vozovky min. 0,5m, v obloucích min. 1,0m.
V případě, že stávající silové kabely ČEZ Distribuce a sdělovací kabely CETIN nebo jiných správců
slaboproudých sítí budou v kontaktu se základy nových stožárů VO, budou do základů založeny betonové
TK1 žlaby nebo dělené chráničky HDPE 110mm na jejich ochranu.
Stávající dopravní značky z demontovaných stožárů VO budou přesunuty na nejbližší nové stožáry VO. Pozici
dopravních značek odsouhlasí PČR. V případě, že některé pozice nových stožárů budou nevhodné pro
osazení dopravních značek, budou dopravní značky osazeny na samostatně stojící sloupky.
Na stávající zachované stožáry VO č. Sv-91, Sv-94, Sv-95, Sv-96, Sv-97 bude umístěn nový výložník, na
kterém bude umístěno nové svítidlo.
Stávající radary měření rychlosti budou přesunuty z demontovaných stožárů VO č. Sv-76 a Sv-87 na nové
stožáry. Připojeny budou kabely typu CYKY 4Jx10mm2 z nového zapínacího místa VO. Kabely budou
zakončeny v elektrovýzbroji příslušných stožárů VO. Kamerové rozvaděče budou připojeny z elektrovýzbrojí
stožárů VO kabely typu ONY 3Jx2,5mm2 vedenými volně uvnitř stožárů. Vně stožárů budou kabely
ochráněny ÚV odolnou chráničkou průměru 30mm.
Svítidla slavnostního (architektonického) osvětlení kostela budou přesunuta z demontovaných stožárů VO č.
Sv-80 a Sv-81 na nové stožáry VO č. A/5 a A/7 a nasměrována na kostel. Po namontování bude provedena
světlená zkouška. Připojena budou kabely typu CYKY 4Jx1Omm2 z nového zapínacího místa VO. Kabely
budou zakončeny v elektrovýzbroji příslušných stožárů VO. Svítidla budou připojena z elektrovýzbrojí
stožárů VO kabely typu CYKY 3Jx2,5mm2 vedenými volně uvnitř stožárů. Vně stožárů budou kabely
ochráněny ÚV odolnou chráničkou průměru 30mm.
V rámci rekonstrukce VO budou zachovány stávající stožáry s výložníky a svítidly pro přisvětlení přechodů
bílou barvou dle normy a místa pro přecházení budou osvětlena žlutou barvou jako okolní soustava VO, aby
nedocházelo k záměně s přechodem pro chodce. Připojeny budou kabely typu CYKY 4Jx1Omm2 z nejbližších
stožárů VO. Kabely budou zakončeny ve stávající zachované elektrovýzbroji příslušných stožárů VO.
Osvětlení ulice ke sportovnímu areálu bude provedeno ze stožárů výšky 8m, tato větev (označena
písmeneM C), se bude v rozváděči zapínat samostatně bez ohledu na okolní VO.
Stožáry VO č. A/12, A/34, na kterých je navrženo osazení radarů měření rychlosti, a stožáry VO č. A/5 a A/7,
na kterých je navrženo osazení svítidel slavnostního (architektonického) osvětlení, musí být vybaveny
bezpečnostními výstražnými štítky s předepsaným textem např. "Pozor trvale pod napětím" nebo "Pozor
dvojí napětí".
Nové připojovací kabely jsou navrženy s ohledem na impedanci vypínací smyčky, povolený úbytek napětí a
zvyklosti pro navrhování soustav VO a budou typu CYKY 4Jx1Omm2, CYKY 4Jx16mm2 a CYKY 4Jx25mm2. V
nových stožárech budou osazeny standardní elektrovýzbroje 1,5-35 se skleněnými pojistkami svítidel In =
6A. Propojení pojistek a svítidel bude provedeno kabely typu CYKY 3Jx1,5mm2 vedenými volně uvnitř
stožárů. Jednotlivé dílčí kabely budou ve stožárech VO a zapínacím místě VO označeny štítky s popisem.
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Nové kabely VO budou vesměs uloženy v trasách původních demontovaných kabelů VO v ručně
provedených výkopech provedených dle vzorových řezů. Výkopy v chodníku nebo trávníku budou rozměrů
35x50cm (min. krytí kabelu 35cm). Kabely budou ve výkopech uloženy v pískovém loži, shora zakryty
betonovými deskami, cihlami nebo kabelovými krycími deskami z PVC a budou zasypány původní zeminou
výkopů, která bude zhutněna před definitivní úpravou povrchu terénu. Na dně výkopů bude veden
uzemňovati drát FeZn 10mm. Přes komunikace a přes vjezdy budou kabely vedeny v obetonovaných LTODO
chráničkách HDPE 110mm založených v hloubce min. 100cm ve výkopu provedeném dle vzorového řezu
přes vjezdy nebo vozovky nebo budou kabely vedeny v PVC chráničkách 110mm založených protlakem přes
komunikaci v hloubce min. 120cm. Všechny chráničky budou vyvedeny min, 0,5m do terénu mimo vjezdy
a vozovky a po zatažení kabelů budou zapěněny polyuretanovou hmotou. Na dně výkopů a v chráničkách
protlaků bude v souběhu s kabely VO veden uzemňovací drát Fe2n 10mm pro uzemnění soustavy VO a pro
ochranu před bleskem. Přechody kabelů VO přes stávající železobetonové konstrukce mostů budou
přednostně provedeny skrz stávající chráničky. V případě jejich neprůchodnosti budou ke konstrukci mostů
uchyceny pancéřové (elektroinstalační) pozinkované trubky průměru 47mm, kterými budou kabely
protaženy.
Při úrovňovém křížení kabelů VO s kabely CETIN nebo jiných správců slaboproudých sítí včetně plynovodů
a plynovodních přípojek budou kabely VO ochráněny do vzdálenosti 1m na každou stranu chráničkou HDPE
0110mm. Ve stejných chráničkách budou kabely VO uloženy i při souběhu s kabely CETIN a se
slaboproudými kabely jiných správců ve vzdálenosti menší než 0,3m.
Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny polyuretanovou hmotou.
Stávající dotčené povrchy, včetně podkladních vrstev, budou obnoveny do původního
stavu.
Rekonstrukce VO bude v kontaktu se sledovanou zelení. Do vzdálenosti 2,5m od paty stromů nebo báze
keřů, budou nové kabely VO vedeny v chráničkách HDPE 110mm, které budou po zataženu. kabelů
zapěněny polyuretanovou hmotou. Opatření na ochranu zeleně musí být provedeno dle ČSN 839061,
v souladu s vyjádřením OŽP. Sledovaná zeleň musí být udržována tak, aby ani po jejím vzrůstu nebyly
koruny stromů v kolizi se svítidly na nových stožárech VO. Kolizní zeleň bude prořezána nebo přesazena,
případně odstraněna.
Při stavební činnosti související s realizací rekonstrukce VO, dle projektu stavby, budou dodrženy hygienické
limity hluku dané v nařízení vlády Č. 272/2011 Sb. Dojde-li během výkopových prací k nálezu (např.
archeologickému), který vytvoří svým charakterem překážku pro plynulý průběh prací, jejíž překonání si
vyžádá výkony nad rámec objednaných projekčních a montážních prací, bude tento případ řešen
investorem individuálně.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba se umisťuje v rozsahu a podle projektové dokumentace vyhotovené Bc. Stanislavem Kupkou ze
společnosti ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411.
Dokumentaci autorizoval Ing. Martin Čížek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb
ČKAIT 0011985, datum 20180313.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, název, IČ a sídlo tohoto stavebního podnikatele budou
písemně oznámeny stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Případné změny v umístění stavby musí být povoleny stavebním úřadem případnou změnou územního
rozhodnutí.
5. Žadatel (zhotovitel stavby) zajistí vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledek
vytyčení musí být úředně ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Č.j.: MUDK-VÚP/81985-2021/kai5736-2021

str. 9

6. Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s odstraněním stavby splnění podmínek vyjádřených
v koordinovaném závazném stanovisku dotčených orgánů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,
odboru životního prostředí ze dne 04.05.2020 pod Č. j.: MUDK-OŽP/27807-2020/nyp 8967-2020.
7. Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených ve sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odbor
dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 ze dne
21.09.2020 pod Č. j.: KUKHK-27688/DS/2020-2 (VA).
8. Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany, Sekce nakládání
s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, stanovisko ze dne 21.10.2020 pod značkou 87830/2020-1150-OÚZPCE.
9. Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4,
Praha 1 vyjádření ze dne 16.04.2020 pod značkou ČP/19164/2020/PČ SV.
10.Při provádění stavby musí být dodrženy zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů; zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; zákon č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, podmínky dle normových hodnot
a stavebního zákona vč. jeho prováděcích předpisů.
11.Před zahájením stavby bude vytyčeno vedení technické a dopravní infrastruktury, zejména
elektronických komunikací, vedení elektrické energie a zemního plynu, vodovodů a kanalizací, veřejného
osvětlení včetně jejich ochranných pásem a zajištěna jejich ochrana při provádění stavby proti ohrožení
nebo poškození podle zvláštních předpisů ve vlastnictví a žadatel při realizaci stavby zajistí splnění
veškerých podmínek uvedených v následujících vyjádřeních, sděleních či stanoviscích:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
vyjádření ze dne 18.12.2019 pod číslem jednacím 839156/19;
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, vyjádření ze dne
06.10.2021 pod značkou 001118399591, souhlas s činností v OP ze dne 04.03.2021 pod značkou
001113292868;
Telco Pro Services, a. s. IČ 29148278, Duhová č. p. 1531/3, 140 00 Praha 4 sdělení ze dne 08.09.2021
pod značkou 0201298417;
ČEZ ICT Services, a.s., IČ 26470411, Duhová č. p. 1531/3, 140 53 Praha 4 sdělení ze dne 08.09.2021
pod značkou 0700437251;
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje společnost GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno 2, stanovisko ze dne 22.04.2020 pod značkou 5002120666;
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň vyjádření ze dne 07.04.2021
pod číslem jednacím 599931/20;
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov 61, 543 41 Lánov vyjádření ze dne
14.09.2021;
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
vyjádření ze dne 06.05.2020 pod značkou 182/2020, vyjádření ze dne 27.08.2021 pod značkou 245/2021;
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha4, Správa Hradec Králové vyjádření ze dne
18.05.2020 pod zn.: ŘSD/2391/37000/2020/Ka.

12.Zařízení staveniště nebude zřizováno, jako staveniště budou sloužit dotčené pozemky, na nichž je stavba
umisťována, bez dalších záborů ploch. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti možnému
úrazu. Přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací – převážně z místních komunikací ve Dvoře
Králové nad Labem.
13.V průběhu realizace stavby žadatel zajistí v maximální možné míře, aby umístěním stavby nedošlo
k poškození či znečištění sousedních pozemků (staveb); v opačném případě žadatel zajistí, aby toto bylo
neprodleně na náklady žadatele odstraněno. Pokud nedojde k dohodě mezi žadatelem a vlastníkem
sousedního pozemku, lze uplatnit nároky podle občanského zákoníku u soudu.
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14.Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území, ve znění pozdějších předpisů.
15.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších
předpisů.
16.Žadatel je povinen zajistit, aby veškeré výkopy byly řádně označeny a zabezpečeny proti možnému pádu
osob.
17.V průběhu stavby je žadatel (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí,
zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění, případně
znehodnocení, jsou povinni toto na vlastní náklady ihned odstranit.
18.Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; žadatel zajistí doklad o způsobu nakládání
se vzniklými odpady.
19.Žadatel je povinen o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení v dostatečném předstihu
informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
20.Při umístění a realizaci stavby budou dodržena všechna ujednání mezi žadatelem a vlastníky stavbou
dotčených pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.
21.Vlastníci a uživatelé nemovitostí stavbou dotčení budou omezeni ve výkonu svých práv jen v nezbytně
nutné míře. Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky a stavby uvedeny do původního
(náležitého) stavu.
22.Žadatel je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními
předpisy.
23.Po dobu stavby je zhotovitel stavby povinen řádně vést stavební deník. (Stavební deník vedený
ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
24.Stavebník zajistí, aby byla na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
25.Žadatel je ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné
organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K
provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách
archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně
oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
26.Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního
zákona. Stavebník je povinen dle ustanovení § 122 stavebního zákona podat stavebnímu úřadu žádost o
vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou
stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.
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27.Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podle ustanovení § 93 odst. 4 písm. b)
stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato
s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
28.Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníkem řízení (I. – II.) podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha
411
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161, IČO 48623091,
Choustníkovo Hradiště č.p. 161, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Martina Mazáčová, nar. 04.08.1975, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Josef Vít, nar. 17.03.1939, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Stanislava Vítová, nar. 07.07.1948, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Petr Bruna, nar. 20.05.1946, Choustníkovo Hradiště č.p. 178, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Blanka Brunová, nar. 28.12.1946, Choustníkovo Hradiště č.p. 178, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Rudolf Vojtěch, nar. 23.05.1954, Macharova č.p. 2094, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
Ing. Blanka Vojtěchová, nar. 23.11.1954, Riegrova č.p. 200, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV,
Ing. Pavel Rausa, nar. 26.06.1968, Choustníkovo Hradiště č.p. 15, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Josef Holeček, nar. 04.08.1953, Choustníkovo Hradiště č.p. 177, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4,
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO 43465196, Palackého č.p. 99, 544 01
Dvůr Králové nad Labem,
Česká pošta, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů č.p. 909/4, 110 00 Praha 1-Nové Město,
Ing. Pavel Rausa, nar. 11.01.1944, Choustníkovo Hradiště č.p. 15, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Božena Zelenyjová, nar. 27.12.1944, Choustníkovo Hradiště č.p. 5, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
M - GREMO, s.r.o., IČO 25951513, Kotkova č.p. 1772, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Danuše Babšická, nar. 28.11.1947, Bílá Třemešná č.p. 3, 544 72 Bílá Třemešná,
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2Nové Město, 128 00 Praha 28,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČO 24132098, Hálova č.p. 47/12, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915
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Situace širších vztahů, číslo výkresu C.1 – datum 20180313.

Odůvodnění:
Žadatel obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo
Hradiště, kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142
00 Praha 411 požádal:
I.

Dne 14.12.2020 podala obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p.
102, 544 42 Choustníkovo Hradiště, kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská
č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby veřejné technické infrastruktury: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo
Hradiště“ na pozemku: p.p.č. 2245 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/9 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/19
(ostatní plocha), p.p.č. 236/4 (ostatní plocha), p.p.č. 236/6 (ostatní plocha), p.p.č. 32/2 (ostatní
plocha), p.p.č. 1078/6 (ostatní plocha), p.p.č. 1078/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1195/1 (ostatní
plocha), p.p.č. 16 (ostatní plocha), st.p.č. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1078/7 (ostatní
plocha), p.p.č. 1163/14 (ostatní plocha), p.p.č. 1078/3 (zahrada), p.p.č. 9/1 (ostatní plocha), p.p.č.
1095/8 (ostatní plocha), p.p.č. 1080/17 (ostatní plocha), p.p.č. 1116/3 (ostatní plocha), p.p.č.
1080/20 (ostatní plocha), p.p.č. 2236 (trvalý travní porost), p.p.č. 277 (trvalý travní porost), p.p.č.
1180/7 (ostatní plocha), p.p.č. 1180/8 (ostatní plocha), p.p.č. 278/1 (ostatní plocha), p.p.č. 278/2
(ostatní plocha), p.p.č. 1095/11 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/12 (ostatní plocha), p.p.č. 279/3
(ostatní plocha), p.p.č. 1095/13 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/14 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/15
(ostatní plocha), p.p.č. 1095/16 (ostatní plocha), p.p.č. 2331 (ostatní plocha), p.p.č. 2330 (ostatní
plocha) v katastrálním území Choustníkovo Hradiště. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní
řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
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Dne 18.06.2021 podala obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p.
102, 544 42 Choustníkovo Hradiště, kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská
č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, žádost o vydání povolení k odstranění stavby
veřejné technické infrastruktury: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“na
pozemku: p.p.č. 2273 (ostatní plocha), p.p.č. 2259 (ostatní plocha), p.p.č. 2255 (ostatní plocha),
p.p.č. 2254 (ostatní plocha) v katastrálním území Choustníkovo Hradiště. Dnem podání žádosti bylo
řízení o odstranění stavby zahájeno.

Žádost byla dále doplněna podáním ze dne 18.06.2021 pod č.j.: VÚP54842-2021.
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný k vydání
územního rozhodnutí podle § 13 odst. 1 písm. c) a podle § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, místně příslušný podle § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), posoudil výše uvedenou
žádost ze dne 14.12.2020 (zaevidováno pod Č.j.: VÚP 109427-2020) o vydání rozhodnutí o umístění stavby
s názvem: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“ (ozn. I.) v souladu s ustanovením § 86
odst. 5 stavebního zákona a ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu a opatřením č.j.: MUDK-VÚP/157062021/kai5736-2021 ze dne 11.02.2021 vyzval žadatele k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 86 odst. 5 stavebního zákona a ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu vyzval žadatele k doplnění údajů a podkladů uvedené ve výše uvedené výzvě a současně
usnesením č.j.: MUDK-VÚP/15706-2021/kai5736-2021 ze dne 11.02.2021 žadateli v souladu
s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu stanovil dle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu přiměřenou
lhůtu k doplnění žádosti. V této lhůtě byl žadatel povinen stavebnímu úřadu doplnit uvedené údaje
a podklady.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu současně s výzvou a usnesením Č.j.:
MUDK-VÚP/15706-2021/kai5736-2021 ze dne 11.02.2021 o určení lhůty k provedení výkonu územní řízení
podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil na dobu nezbytně nutnou pro doplnění
žádosti. Stavební úřad mohl v řízení pokračovat, jakmile pominuly překážky, pro které bylo řízení přerušeno.
Dne 18.06.2021 pod č.př.: 54879-2021 podala obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo
Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště, kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517,
Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, žádost o vydání povolení k odstranění stavby:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“ (ozn. II.).
Žádost byla dále doplněna stavebnímu úřadu dne 18.06.2021 pod č.př.: VÚP 54842-2021.
Na podkladě uvedeného stavební úřad z moci úřední usnesením poznamenaným do spisu dne 30.07.2021
pod č. j.: MUDK-VÚP/69422-2021/kai5736-2021 v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu
spojil územní řízení o umístění výše uvedené stavby s řízením o povolení odstranění výše uvedené stavby do
jednoho společného řízení, které je dále vedeno pod společným číslem spisu: 5736-2021.
Stavební úřad posoudil podané žádosti (ozn. I. – II.) se všemi předloženými doklady a podklady a to zejména
dle ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona, podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a podle
ustanovení § 128 odst. 4 stavebního zákona opatřením ze dne 03.08.2021 pod Č.j.: MUDK-VÚP/694222021/kai5736-2021 oznámil zahájení výše uvedeného společného řízení.
Dne 13.08.2021 pod Č.j.: MUDK-VÚP/74650-2021/kai5736-2021 stavební úřad opatřením na základě
posouzení sdělení ze dne 05.08.2021 pod č.j.: MUDK-ODS/71904-2021/bru 18291-2021, které bylo
stavebnímu úřadu doručeno dne 10.08.2021 a na základě zhodnocení veřejného zájmu byla účastníkem
řízení doplněna společnost GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČO 24132098, Hálova č.p. 47/12, Praha 9Satalice, 190 15 Praha 915.
Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a od ohledání na
místě, protože mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
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záměru a stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci společného řízení uplatnit námitky a dotčené orgány
závazná stanoviska. Tato lhůta byla stanovena 15 dnů ode dne doručení oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám veřejnosti, popřípadě důkazům
nebude ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto.
Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Odboru výstavby a územního
plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod.; v ostatní dny:
úterý, čtvrtek a pátek (nejlépe po předchozí domluvě): 8:00 - 11:30 hod.).
Nahlížení do spisového materiálu nevyužil do vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení.
Ve stanovené lhůtě účastníci řízení nenavrhli důkazy, nečinili jiné návrhy a nevyjádřili se k podkladům
rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci.
Dále byli účastníci řízení podle příslušných ustanovení stavebního zákona a příslušných ustanovení
správního řádu poučeni následovně:
Účastníci územního řízení můžou podle § 87 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky a dotčené orgány
můžou uplatnit závazná stanoviska nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, k později
uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto podle § 89 odst. 1 stavebního zákona.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu do vydání rozhodnutí
(Odbor výstavby a ÚP 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 po telefonické domluvě).
Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace se nepřihlíží.
Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v odstavci 4, se nepřihlíží.
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v
jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Podle § 85 odst. 2 písm. a) účastníky územního řízení dále jsou vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má
být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě,
Podle § 85 odst. 2 písm. b) účastníky územního řízení dále jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno,
Podle § 85 odst. 2 písm. c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
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 dní 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 podle § 89 odst. 1 stavebního zákona.
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do výše uvedeného okruhu účastníků řízení, cítí
být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k
sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní předpis, mají
možnost se v souladu s ustanovením § 28 správního řádu svého účastenství domáhat, a to písemnou formou
adresovanou na stavební úřad. O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení
zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a to formou usnesení v souladu s ustanovením
§ 28 správního řádu.
Toto oznámení je současně informací občanským sdružením dle ustanovení § 70 odst. 2 zákona číslo 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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Do podrobnějších grafických příloh mají možnost účastníci územního řízení i dotčené orgány nahlédnout
v kanceláři stavebního úřadu, 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 po telefonické domluvě.

Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení a další úkony
řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem
účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují
postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu.
Výše uvedené zahájené společné řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
a o žádosti o povolení odstranění výše uvedené stavby je vedeno s velkým počtem účastníků řízení podle
ustanovení § 144 správního řádu (podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zvláštní zákon
jinak, rozumí se řízení s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky) a proto se oznámení
o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem
podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu.
Účastníkům územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle ustanovení
§ 27 odst. 2 správního řádu, to je osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a tito
účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) jsou v souladu s ustanoveními § 87 odst. 3 stavebního
zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených
vlivem záměru se v tomto řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 správního řádu, podle
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje oznámení veřejnou vyhláškou (vyjma účastníkům
řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu).
Účastníkům územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a), b) a podle ustanovení § 85 odst. 2 písm.
a) stavebního zákona, podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům se doručuje toto
oznámení jednotlivě.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 140 správního řádu, dle ustanovení § 27
a přiměřeně dle ustanovení § 85 stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel
předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona a podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel obec Choustníkovo
Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště, kterého zastupuje
ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona účastníkem územního řízení je obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo
Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště.
Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu jsou vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a další dotčené osoby,
na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního
orgánu:
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161, IČO 48623091,
Choustníkovo Hradiště č.p. 161, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Martina Mazáčová, nar. 04.08.1975, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Josef Vít, nar. 17.03.1939, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Stanislava Vítová, nar. 07.07.1948, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Petr Bruna, nar. 20.05.1946, Choustníkovo Hradiště č.p. 178, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Blanka Brunová, nar. 28.12.1946, Choustníkovo Hradiště č.p. 178, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Rudolf Vojtěch, nar. 23.05.1954, Macharova č.p. 2094, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
Ing. Blanka Vojtěchová, nar. 23.11.1954, Riegrova č.p. 200, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV,
Ing. Pavel Rausa, nar. 26.06.1968, Choustníkovo Hradiště č.p. 15, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Josef Holeček, nar. 04.08.1953, Choustníkovo Hradiště č.p. 177, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
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Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4,
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO 43465196, Palackého č.p. 99, 544 01
Dvůr Králové nad Labem,
Česká pošta, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů č.p. 909/4, 110 00 Praha 1-Nové Město,
Ing. Pavel Rausa, nar. 11.01.1944, Choustníkovo Hradiště č.p. 15, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Božena Zelenyjová, nar. 27.12.1944, Choustníkovo Hradiště č.p. 5, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
M - GREMO, s.r.o., IČO 25951513, Kotkova č.p. 1772, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Danuše Babšická, nar. 28.11.1947, Bílá Třemešná č.p. 3, 544 72 Bílá Třemešná,
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2Nové Město, 128 00 Praha 28,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČO 24132098, Hálova č.p. 47/12, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915,
Účastníci územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle ustanovení §
27 odst. 2 správního řádu: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, účastníci
řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) jsou v souladu s ustanoveními § 87 odst. 3 stavebního zákona
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem
záměru; jedná se zejména o pozemky včetně staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí pod číslem
pozemku:
st.p.č. 6/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 6/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 7 (zastavěná plocha
a nádvoří), st.p.č. 9/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 228
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 232/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 207 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 445 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 243
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1163/20 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/5 (ostatní plocha), p.p.č. 236/3
(ostatní plocha), p.p.č. 1163/10 (ostatní plocha), p.p.č. 32/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/12 (ostatní
plocha), p.p.č. 1163/13 (ostatní plocha), p.p.č. 34 (zahrada), p.p.č. 1195/3 (ostatní plocha), p.p.č. 24/2
(trvalý travní porost), p.p.č. 12/1 (zahrada), p.p.č. 1163/15 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/16 (ostatní plocha),
p.p.č. 1194/7 (zahrada), p.p.č. 1095/7 (ostatní plocha), p.p.č. 6 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/9 (ostatní
plocha), p.p.č. 281/14 (zahrada), p.p.č. 281/11 (trvalý travní porost), p.p.č. 1183/2 (ostatní plocha), p.p.č.
289/2 (ostatní plocha), p.p.č. 289/3 (zahrada), p.p.č. 2306 (ostatní plocha), p.p.č. 2027 (ostatní plocha),
p.p.č. 1180/3 (ostatní plocha), p.p.č. 279/5 (ostatní plocha), p.p.č. 279/2 (trvalý travní porost) v
katastrálním území Choustníkovo Hradiště.
Účastníci řízení ani dotčené orgány ve stanovené lhůtě námitky ani závazná stanoviska neuplatnili.
Stavební úřad současně poučil ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníky řízení
v oznámení o zahájení územního řízení ze dne 03.08.2021 pod Č. j.: MUDK-VÚP/70569-2021/kai5736-2021
a ze dne 13.08.2021 pod Č. j.: MUDK-VÚP/74650-2021/kai5736-2021 možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, která nebyla oproti dni oznámení o zahájení územního řízení dále doplněna, a to do doby
vydání rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí nemělo být vydáno dříve než za 5 pracovních dní po skončení lhůty,
do kdy mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky.
Této možnosti účastníci řízení nevyužili.
Rovněž tak se ani další osoby, které by se mohli cítit dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke
stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo by jim právo
účastenství stanovil zvláštní právní předpis, svého účastenství v řízení nedomáhali.
V řízení byla doložena následující stanoviska, opatření a rozhodnutí dotčených orgánů:
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koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odbor
životního prostředí ze dne 04.05.2020 pod Č. j.: MUDK-OŽP/27807-2020/nyp 8967-2020.;
rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství ze dne 16.09.2020 pod Č. j.: KUKHK-24908/DS/2020-4 (Vj) a sdělení ze dne
25.08.2020 pod Č. j.: KUKHK-24907/DS/2020-2 (Vj) a sdělení ze dne 21.09.2020 pod Č. j.: KUKHK27688/DS/2020-2 (VA);
závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, ze dne 21.10.2020 pod
značkou 87830/2020-1150-OÚZ-PCE.
souhlasné stanovisko Agentury logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec králové, Velké náměstí
33, Hradec Králové 500 01 ze dne 16.07.2020 pod č.j.: MO209370/2020-5512HK.

Z hlediska souladu záměru v území s jednotlivými požadavky vlastníků (správců) dopravní a technické
infrastruktury, které byly zapracovány do tohoto rozhodnutí, byla vydána vyjádření a stanoviska vlastníků
(správců, provozovatelů) dopravní a technické infrastruktury:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
vyjádření ze dne 18.12.2019 pod číslem jednacím 839156/19;
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, vyjádření ze dne
06.10.2021 pod značkou 001118399591, souhlas s činností v OP ze dne 04.03.2021 pod značkou
001113292868;
Telco Pro Services, a. s. IČ 29148278, Duhová č. p. 1531/3, 140 00 Praha 4 sdělení ze dne 08.09.2021
pod značkou 0201298417;
ČEZ ICT Services, a.s., IČ 26470411, Duhová č. p. 1531/3, 140 53 Praha 4 sdělení ze dne 08.09.2021
pod značkou 0700437251;
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje společnost GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno 2, stanovisko ze dne 22.04.2020 pod značkou 5002120666;
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň vyjádření ze dne 07.04.2021
pod číslem jednacím 599931/20;
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov 61, 543 41 Lánov vyjádření ze dne
14.09.2021;
obec Choustníkovo Hradiště, IČO 00277932, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
vyjádření ze dne 06.05.2020 pod značkou 182/2020, vyjádření ze dne 27.08.2021 pod značkou 245/2021;
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha4, Správa Hradec Králové vyjádření ze dne
18.05.2020 pod zn.: ŘSD/2391/37000/2020/Ka.

Jak stavební úřad zjistil ze závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření jednotlivých vlastníků
technické infrastruktury, jsou návrhem splněny požadavky a podmínky na umístění a její realizaci.
Z předložených podkladů je zřejmé, že navrženým záměrem nedojde k porušení veřejného zájmu. Stavební
úřad zajistil jejich vzájemný soulad a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad se zabýval posouzením povinnosti doložení souhlasu k umístění stavebního záměru
podle ustanovení § 184a stavebního zákona, kdy žadatel není vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li
oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit. Jelikož
se jedná o stavbu uvedenou v ustanovení § 103 odst. 1) písm. e) bod 8. stavebního zákona (vedení sítí
veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky), která ale není stavbou veřejně prospěšnou dle ustanovení § 2 odst. l) stavebního zákona (veřejně
prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje
nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci) nebo dle zvláštního právního předpisu,
žadatel dle ustanovení § 184a stavebního zákona doložil souhlasy vlastníků dotčených pozemků, a to
pozemku: p. p. č. 675/4; 755/4; 3611/1; 3625/1; 3628; 3629/1 – vlastník Město Dvůr Králové nad Labem,
IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1; p. p. č. 756/1; 756/6 –
vlastník CARLA spol. s r.o., IČO 48150134, Krkonošská č.p. 2850, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1.
Dle ustanovení § 90 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je záměr
žadatele v souladu s požadavky:
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky stavebního a zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
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b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
Navrhovaný záměr nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, jedná se o podzemní
liniovou stavbu technické infrastruktury – veřejného osvětlení, včetně nadzemní montáže stožárů, výložníků
se svítidly veřejného osvětlení, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 8. stavebního zákona.
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky dle zvláštních právních předpisů, neboť pro jeho umístění byla
obstarána veškerá souhlasná závazná stanoviska a vyjádření, jejichž jednotlivé podmínky byly zapracovány
do podmínek tohoto rozhodnutí. Žádná rozporná závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí nebyla.
Dle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné
stanovisko podle § 96b.
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem pro koordinovaný rozvoj území města 05.09.2013 vydalo
Územní plán Dvůr Králové nad Labem s nabytím účinnosti 23.09.2013, 11.09.2014 vydalo Změnu č. 1
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem s nabytím účinnosti 02.10.2014, 03.09.2019 vydalo Změnu č. 2
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem s nabytím účinnosti 19.09.2019 a 10.12.2019 vydalo Změnu č. 3
Územního plánu Dvůr Králové nad Labem s nabytím účinnosti 26.12.2019. Územní plán mimo jiné stanovuje
urbanistickou koncepci obce, vymezuje zastavěné území, plochy a koridory a stanovuje podmínky pro
využití těchto ploch a koridorů (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu).
Záměrem žadatele je vybudování podzemní liniové stavby technické infrastruktury – veřejného osvětlení,
včetně montáže stožárů, výložníků se svítidly veřejného osvětlení v obci Dvůr Králové nad Labem. Záměr
není v rozporu s veřejně prospěšnými zájmy, ani s lokálním územním systémem ekologické stability.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 96b odst. 1 stavebního zákona posoudil výše uvedený stavební
záměr po Změně č. 3 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem s nabytím účinnosti 26.12.2019.
Stavební úřad posoudil záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v ustanovení
§ 18 a ustanovení § 19 stavebního zákona a konstatuje, že neshledal žádný rozpor záměru s uvedenými
paragrafy. Záměr je z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný.
Jelikož při posouzení výše uvedeného záměru stavební úřad neshledal nepřípustnost tohoto záměru
ani v jednom z posuzovaných hledisek, stanovil, že tento záměr je přípustný.
Dle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby,
jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru.
Jelikož se jedná o podzemní liniovou stavbu technické infrastruktury – veřejného osvětlení, včetně montáže
stožárů, výložníků se svítidly veřejného osvětlení v obci Dvůr Králové nad Labem, která podle ustanovení
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 8. stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu podle stavebního zákona, stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby k povolenému
účelu a dospěl k závěru, že nebudou negativně ovlivňovat okolní prostředí. Žadatel bude při provádění
stavby postupovat dle zásad organizace výstavby a zajistí, aby před započetím užívání stavby byly
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Dle ustanovení § 119 stavebního zákona k užívání stavby veřejné technické infrastruktury (vedení sítí
veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky) se vyžaduje kolaudační souhlas, popř. kolaudační rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení, po posouzení všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by
bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
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Proti výroku č. I. rozhodnutí o odstranění stavby se mohou účastníci společného řízení odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího
stavebního úřadu.
Proti výroku č. II. územní rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci společného řízení odvolat
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním
u zdejšího stavebního úřadu
V souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání
proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (výrok o odstranění stavby) odkladný účinek i vůči rozhodnutí
s navazujícím výrokem (výrok o umístění stavby).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o
tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka (dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu).
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Do podrobnějších grafických příloh mají možnost účastníci územního řízení i dotčené orgány nahlédnout
v kanceláři stavebního úřadu, 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 po telefonické domluvě.
V souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí
s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. V Daném případě se výroky
vzájemně podmiňují.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Ing. Zbyněk Kaisr
odborný referent
Příloha pro žadatele (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
Ověřená projektová dokumentace s datem 20180313 vyhotovené Bc. Stanislavem Kupkou ze společnosti
ELTODO, a.s., IČ: 45274517, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ověřené autorizovaným inženýrem pro
technologická zařízení staveb Ing. Martinem Čížkem, ČKAIT 0011985.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

UPOZORNĚNÍ:
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou podle § 25 správního řádu.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) dne .........................

Sejmuto dne .................................

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový
přístup)

Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona,
podle § 27 odst. 1 správního řádu jednotlivě:
ELTODO, a.s., IDDS: t3vcec7
sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
zastoupení pro: OBEC CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42
Choustníkovo Hradiště
OBEC CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ, IDDS: g9dbnky
sídlo: Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161, IDDS: uthpduc
sídlo: Choustníkovo Hradiště č.p. 161, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Martina Mazáčová, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Josef Vít, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Stanislava Vítová, Choustníkovo Hradiště č.p. 175, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Petr Bruna, Choustníkovo Hradiště č.p. 178, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Blanka Brunová, Choustníkovo Hradiště č.p. 178, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Rudolf Vojtěch, Macharova č.p. 2094, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Ing. Blanka Vojtěchová, IDDS: ikvswhq
trvalý pobyt: Riegrova č.p. 200, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV
Ing. Pavel Rausa, Choustníkovo Hradiště č.p. 15, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Josef Holeček, Choustníkovo Hradiště č.p. 177, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem, Palackého č.p. 99, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
Česká pošta, s.p., IDDS: kr7cdry, sídlo: Politických vězňů č.p. 909/4, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ing. Pavel Rausa, Choustníkovo Hradiště č.p. 15, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Božena Zelenyjová, Choustníkovo Hradiště č.p. 5, 544 42 Choustníkovo Hradiště
M - GREMO, s.r.o., IDDS: vv8jhff
sídlo: Kotkova č.p. 1772, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Danuše Babšická, Bílá Třemešná č.p. 3, 544 72 Bílá Třemešná
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IDDS: hht3zfg
sídlo: Hálova č.p. 47/12, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915
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
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw
sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov

Ostatním účastníkům územního řízení doručováno veřejnou vyhláškou:
Účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního
řádu:
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b)
jsou v souladu s ustanoveními § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:
Jedná se zejména o tyto pozemky včetně staveb na nich evidované v katastru nemovitostí pod číslem
pozemku (druh pozemku):
st.p.č. 6/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 6/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 7 (zastavěná plocha
a nádvoří), st.p.č. 9/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 228
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 232/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 207 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 445 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 243
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1163/20 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/5 (ostatní plocha), p.p.č. 236/3
(ostatní plocha), p.p.č. 1163/10 (ostatní plocha), p.p.č. 32/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/12 (ostatní
plocha), p.p.č. 1163/13 (ostatní plocha), p.p.č. 34 (zahrada), p.p.č. 1195/3 (ostatní plocha), p.p.č. 24/2
(trvalý travní porost), p.p.č. 12/1 (zahrada), p.p.č. 1163/15 (ostatní plocha), p.p.č. 1163/16 (ostatní plocha),
p.p.č. 1194/7 (zahrada), p.p.č. 1095/7 (ostatní plocha), p.p.č. 6 (ostatní plocha), p.p.č. 1095/9 (ostatní
plocha), p.p.č. 281/14 (zahrada), p.p.č. 281/11 (trvalý travní porost), p.p.č. 1183/2 (ostatní plocha), p.p.č.
289/2 (ostatní plocha), p.p.č. 289/3 (zahrada), p.p.č. 2306 (ostatní plocha), p.p.č. 2027 (ostatní plocha),
p.p.č. 1180/3 (ostatní plocha), p.p.č. 279/5 (ostatní plocha), p.p.č. 279/2 (trvalý travní porost) v
katastrálním území Choustníkovo Hradiště.

Dotčené orgány
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01
Dvůr Králové nad Labem 1
Královéhradecký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ministerstvo obrany, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01
Hradec Králové, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
úřední deska:
OBEC CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ, úřední deska, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo
Hradiště
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Dvůr Králové nad Labem, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
na vědomí:
Městská policie, Rooseveltova 749, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

dále a.a.

