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VEŘEJNÁ VYHLÁŠK A  
 
 

OZNÁM ENÍ  
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  

 
 
Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, 
který zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, 
Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové 
 
(dále „stavebník“), podal dne 16.7.2018 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 
 
II/325 Chlum-Velký Vřešťov-Mostek, stavba Máslojedy-hranice okresu HK 
 
(dále „stavba“), na poz. p. č. 394/1, 394/19, 400/4, 424/1, 424/5, 424/12, 424/20, 425, 431, 
443, 450/1, 462/1, 462/31, 464/2, 470/3, 563, 564, 565 v katastrálním území Máslojedy, st. p. 
č. 19, poz. p. č. 1/3, 145/6, 146/1 a 254 v katastrálním území Vrchovnice. Uvedeným dnem 
podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 
 
 
Popis stavby: 
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/325 v obci Máslojedy a Vrchovnice, navržená od 
označníků začátku obce a konce obce s plynulou návazností na extravilánové úseky a též na 
křižovatkové větve napojující se přímo v obci. Stavba bude prováděna ve stávajícím uličním 
prostoru, důvodem rekonstrukce jsou závadné parametry stávajících konstrukcí zpevněných 
ploch. Po ukončení rekonstrukce nedojde ke změně současné funkce stavby, projednávaný 
návrh respektuje stávající stav. Projektovou dokumentaci číslo zakázky D-16-041 (10/2018) 
zhotovil PUDIS a.s., Ing. Dušan Merta, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 
0011797.  
 
 
Seznam stavebních objektů: 
SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy 
SO 101.1 Napojení na stávající povrch Máslojedy - hl.trasa 
SO 101.2 Napojení na stávající povrch Máslojedy - v obci 
SO 105 Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice 
SO 105.1 Napojení na stávající povrch Vrchovnice - hl.trasa 
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SO 180 Dopravně inženýrské opatření 
SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy 
SO 303 Úprava UV v obci Vrchovnice 
 
 
 
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako speciální stavební úřad příslušný dle 
§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), oznamuje podle § 112 odst. 1 a § 113 odst. 3 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém v souladu s ustanovením § 112 
odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány 
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 
 

10 dnů 
 

ode dne doručení tohoto oznámení. 
 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení dále mají až do vydání rozhodnutí možnost vyjádřit se k jeho 
podkladům (§ 36 odst. 3 správního řádu). Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet u Magistrátu 
města Hradec Králové – odboru stavebního, na adrese Československé armády 408, pravé 
křídlo, 3. patro, kancelář č. 270, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, případně v jinou 
dobu po předchozí domluvě. 
 
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení a další 
písemnosti v řízení budou doručovány postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – veřejnou vyhláškou. Účastníkům řízení 
podle § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům se oznámení a další písemnosti 
doručují jednotlivě. Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo 
může být prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemeni a toto právo může být prováděním 
stavby přímo dotčeno, jsou v oznámení identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí. 
 
 
Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se 
nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při pořizování 
územně plánovací dokumentace, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
Luboš Šulc                otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 
 

 



Č.j. MMHK/148932/2019 str. 3 

 
Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje – Magistrátu města 
Hradec Králové, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, poslední 
den této lhůty je dnem doručení. 
  
Protože jde o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí 
(§ 25 odst. 3 správního řádu) správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení 
zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých 
úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. 
 
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
 
 
 
Vyvěšeno dne ............................... Sejmuto dne ............................... 
 
 
............................... ............................... 
podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
razítko: razítko: 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ............................... 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje 
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení 
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: .............................. 
 
Magistrát města Hradec Králové – odbor správní, Obecní úřad Máslojedy a Obecní úřad 
Vrchovnice tímto, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu, žádáme o vyvěšení 
oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15ti dnů. Po sejmutí žádáme o 
vrácení oznámení, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Magistrát města Hradec 
Králové – odbor stavební. 
 
 

 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení (doručuje se jednotlivě) 
 
- ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 
- Obec Máslojedy, IDDS: ydkb8ji 
- OBEC VRCHOVNICE, IDDS: vwjb8mf 
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
- Miroslav Plašil, Miřiovského č.p. 115/15, Malšovice, 500 09  Hradec Králové 9 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
- Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn 
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic 
- ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
  
Dotčené orgány (doručuje se jednotlivě) 
 
- Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, IDDS: nunbrcq 
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta  
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r 
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 

hjyaavk 
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- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, 

IDDS: urnai6d 
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče  
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí  

 
Účastníci řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou) 
 
Vlastníci pozemků a staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám na nich 
právo odpovídající věcnému břemeni – st. p. č. 3/1, 4, 5/1, 9/1, 9/2, 19, 20, 21, 30, 36, 38/1, 
39/1, 41/1, 51/1, 51/2, 52, 55, 61, 72, 75, 103, poz. p. č. 4, 6/2, 8, 9/1, 9/4, 9/5, 9/8, 9/9, 14/2, 
14/3, 35, 37, 50, 58/1, 58/2, 62/1, 63/1, 63/2, 68/1, 68/2, 69, 73, 85, 86, 88/1, 92/1, 95/2, 156, 
215, 394/5, 394/7, 394/9, 394/10, 394/11, 394/13, 394/14, 394/15, 394/17, 394/20, 398, 
400/2, 424/3, 424/6, 424/7, 424/14, 449, 457, 462/30, 462/32, 462/33, 462/34, 462/35, 464/1, 
470/1, 470/2, 562 v katastrálním území Máslojedy, st. p. č. 1, 2/1, 2/2, 4, 5, 7, 8, 13, 16/1, 
17/1, 20/1, 21/1, 21/2, 22/1, 27, 34, 35, 97, poz. p. č. 1/2, 8/1, 11, 22/1, 23, 25/1, 25/2, 27/1, 
32/2, 36, 42/2, 45, 56/4, 101/14, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/10, 145/13, 146/8, 146/10, 
164/3, 181, 186, 202, 218 a 293 v katastrálním území Vrchovnice. 
 
 
Na vyvěšení 
 
- Magistrát města Hradec Králové, odbor správní 
- Obecní úřad Máslojedy, IDDS: ydkb8ji 
- Obecní úřad Vrchovnice, IDDS: vwjb8mf 
 
 
Grafické vyjádření záměru: 
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