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VEŘEJNÁ VYHLÁŠK A  
 

 

ROZHODNUTÍ  
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 
 

Výroková část: 
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“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podal dne 16.7.2018 
 
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“) a na základě tohoto přezkoumání rozhodl následovně: 
 
 
I. 
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
 

stavební 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. 
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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. První úsek: km 3,325 81 – 4,198 12 silnice 
II/325 průtah obcí Máslojedy v délce 0,872 km; druhý úsek: km 6,734 60 – 7,139 41 silnice 
II/325 průtah obcí Vrchovnice v délce 0,406 km. 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 
SO 180 Dopravně inženýrské opatření 
SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy 
SO 303 Úprava UV v obci Vrchovnice 
 
 
II. 
Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
 
1. Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve 
stavebním řízení číslo zakázky D-16-041 (10/2018) zhotovil PUDIS a.s., Ing. Dušan Merta, 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0011797. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 
 
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2022. 
 
3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí mít na 
zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob a zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, 
i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření 
předepsaných zvláštními právními předpisy. Při provádění stavby je stavebník povinen 
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět a i změny v těchto skutečnostech oznámí 
neprodleně stavebnímu úřadu. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 
na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního 
souhlasu (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku). Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. Ohlašovat 
stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se 
zúčastnit. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 
 
4. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby 
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala 
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního 
předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad 
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 
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5. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní 
požadavky na stavby. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se 
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést 
zhotovitel stavby. Po dokončení stavby pak předá její zhotovitel originál stavebního deníku 
stavebníkovi. 
 
6. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytyčení prostorové polohy stavby. 
  
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a současně též ustanovení 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 
 
8. Pozemky a stavby dotčené při realizaci předmětné stavby budou po skončení prací 
uvedeny do původního stavu, případně do stavu, na kterém se stavebník předem dohodne 
s jejich vlastníkem (správcem) a protokolárně předány jejich vlastníkům (správcům). 
 
9. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a 
prachem, nad limitní hodnoty stanovené platnými právními předpisy, dále k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, 
ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních 
nemovitostí ani k jinému poškození. 
 
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby. 
 
11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovisek vlastníků (správců) dotčené 
dopravní a technické infrastruktury, a to: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 
22.3.2019, č.j. 572218/19; ČEPRO, a. s., ze dne 15.3.2019, č.j. 5854/19; ČEZ Distribuce, a. 
s., ze dne 12.4.2019, zn. 0101094908 a ze dne 1.7.2019, zn. 1104680717; GridServices, 
s.r.o., ze dne 21.3.2019, zn. 5001890913; Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., ze 
dne 31.10.2018, č.j. VAKHK/VHR/mb/18/0259 a ze dne 9.4.2019, č.j. 
VAKHK/VHR/BM/19/0076. 
 
12. Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i 
přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém 
předstihu (minimálně 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu 
(Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravně správních agend) samostatnou 
zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, 
projednán příslušným správním orgánem s dopravním inspektorátem Policie ČR a dále bude 
sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu  
v rámci řízení o povolení zvláštního užívání vedeného příslušným silničním správním úřadem 
ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) 
předloží zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou 
projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
(dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, projednán 
příslušným správním orgánem s dopravním inspektorátem Policie ČR. Případné vodorovné 
dopravní značení bude provedeno v normových rozměrech nástřikem barvy, nebo bude užit 
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materiál s delší životností (např. plast). Při realizaci stavby přechodu pro chodce budou 
provedeny bezbariérové úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
 
13. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, bude při realizaci prací postupováno podle předložené 
dokumentace s určením vymezených částí stavby, které se stanou po odnětí ze stavby 
nebezpečnými odpady, nebo mohou být zdrojem nebezpečných odpadů. Původce odpadů je 
povinen se vniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Při nakládání 
s odpady musí být dodrženy hierarchie způsobů nakládání s odpady. Stavba z hlediska 
nakládání s odpady bude realizována v souladu s projektovou dokumentací a k případným 
změnám před její realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko Magistrátu města 
Hradec Králové – odboru životního prostředí, jako věcně a místě příslušného orgánu veřejné 
správy na úseku odpadového hospodářství. 
 
14. Pro ochranu dřevin je nutno dodržet následující zásady: Bude dodržena platná ČSN 83 
9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních prací. Zde je určeno ochranném pásmo dřevin v okapové linii koruny 
stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5m od paty kmene, ale s přihlédnutím 
k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením, aby nedošlo ke statické 
poruše stromu a následnému pádu. V zájmu bezpečnosti je třeba se jakéhokoliv negativního 
ovlivnění stromů vyvarovat. V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny 
všechny stávající dřeviny, které rostou v blízkosti trasy. Práce v blízkosti dřevin budou 
prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému a rovněž 
nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin 
(ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, 
nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd. Kmeny všech 
stromů budou obedněny, aby nedošlo k jejich poranění. V případě kolize stavby se zelení 
bude situaci na místě nutno operativně řešit. Zahájení prací bude předem oznámeno orgánu 
ochrany přírody (Magistrátu města Hradec Králové – odboru životního prostředí). 
 
15. Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu 
realizace stavby využívána technická opatření ke snižování emisí těchto látek (instalace 
protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.). 
 
16. Právní vztah k poz. p. č. 146/1 v katastrálním území Vrchovnice bude ošetřen nájemní 
smlouvou uzavřenou nejpozději do zahájení stavby. Po dokončení stavby bude Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových předložen kolaudační souhlas. 
 
17. Při uzavírce silnice II/325 bude tato skutečnost oznámena Regionálnímu středisku 
vojenské dopravy Hradec Králové minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných 
tras, k provedení zvláštních opatření. 
 
18. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze podle § 
119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního 
rozhodnutí, které vydává speciální stavební úřad, který vydal povolení stavby. 
 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění: 
 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové. 
Obec Máslojedy, Máslojedy 33, 50303 Máslojedy. 
OBEC VRCHOVNICE, Vrchovnice 18, 50303 Vrchovnice. 
Miroslav Plašil, nar. 19.11.1985, Miřiovského 115/15, 50009 Hradec Králové. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha. 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín. 
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GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno. 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 50003 Hradec Králové. 
 
 
Odůvodnění: 
Dne 16.7.2018 podal stavebník – Královéhradecký kraj, kterého zastupuje ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., žádost o vydání stavebního povolení, uvedeným dnem podání 
žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost neobsahovala požadované náležitosti 
byl stavebník dne 20.6.2019 vyzván k doplnění žádosti a současně bylo stavební řízení 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 8.8.2019. 
 
Dne 19.8.2019 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení 
§ 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože 
speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební 
povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Stavební úřad v oznámení o 
zahájení stavebního řízení stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení a upozornil, že 
v této lhůtě mohou účastníci řízení uplatnit námitky ke stavebnímu řízení a dotčené orgány 
svá stanoviska. Současně stavební úřad ve svém oznámení o zahájení stavebního řízení 
upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona) 
a námitky účastníků řízení ke stavebnímu řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak 
k nim v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet. 
 

Protože se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení a další 
písemnosti v řízení stavební úřad doručoval postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu – 
veřejnou vyhláškou, účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům 
se oznámení a další písemnosti doručovali 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 rozhodnutí identifikováni 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 
 
Stavební úřad se zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení podle § 109 stavebního 
zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu 
jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy 
a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva 
k pozemkům a stavbám níže uvedených osob, kterým přiznal postavení účastníků řízení. Dle 
§ 109 písm. a) stavebního zákona byl účastníkem řízení stavebník – Královéhradecký kraj, 
IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, zastoupený společností 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59/23, 50004 
Hradec Králové. Dle § 109 písm. c) stavebního zákona pak vlastníci pozemků, na kterých má 
být stavba prováděna, kteří nejsou stavebníkem a jejichž vlastnické právo k pozemku může 
být prováděním stavby přímo dotčeno – Obec Máslojedy, Máslojedy 33, 50303 Máslojedy 
(jako vlastník poz. p. č. 394/1, 394/19, 424/1, 424/5, 424/12, 425, 431, 462/31, 464/2, 470/3, 
563, 564 a 565 v katastrálním území Máslojedy); OBEC VRCHOVNICE, Vrchovnice 18, 
50303 Vrchovnice (jako vlastník poz. p. č. 145/6 v katastrálním území Vrchovnice); 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, zastoupený 
Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové (které 
náleží právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje – poz. p. č. 254 v katastrálním území 
Vrchovnice a poz. p. č. 400/4, 424/20, 443, 450/1 a 462/1 v katastrálním území Máslojedy); 
Miroslav Plašil, nar. 19.11.1985, Miřiovského 115/15, 50009 Hradec Králové (jako vlastník st. 
p. č. 19 jejíž součástí je stavba: Vrchovnice, č.p. 24 a poz. p. č. 1/3 v katastrálním území 
Vrchovnice); Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha (kterému náleží příslušnost hospodařit 
s majetkem státu – poz. p. č. 146/1 v katastrálním území Vrchovnice). 
 
Podle § 109 písm. d) stavebního zákona pak vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má 
být stavba prováděna, a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající 
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věcnému břemenu a jejichž práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha; ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 40502 Děčín; GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno; 
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 50003 Hradec Králové; Vodovody a 
kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 50003 Hradec Králové a ČEPRO, 
a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7 (jako vlastníci technické infrastruktury). 
 
Podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona pak vlastníci sousedních pozemků nebo 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 břemenu, které 
může být prováděním stavby přímo dotčeno – podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 
identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 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. 
 
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady podle § 111 stavebního 
zákona z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, že projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, projektová 
dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 
výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, a předložené podklady vyhovují požadavkům 
uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby, 
posoudil níže uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, zajistil vzájemný 
soulad vydaných závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy 
a jejich podmínky vztahující se k projednávané stavbě zahrnul do podmínek tohoto 
rozhodnutí. Povolení pro stavby může speciální stavební úřad vydat jen se souhlasem 
obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, jestliže se nevydává 
územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko podle § 96b stavebního 
zákona. 
 
Protože budou předmětné práce prováděny na území s archeologickými nálezy, vyplývají pro 
stavebníka následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými 
nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická 
osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí 
náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady 
organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém 
území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických 
výzkumů (§ 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči). O archeologickém nálezu, který 
nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení 
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v 
jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém 
nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k 
archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo 
potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl (§ 23 odst. 2 zákona o státní památkové 
péči). Dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k 
nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
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nálezu přerušit (§ 176 odst. 1 stavebního zákona). Dále je povinností stavebníka učinit 
oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 11801 Praha 1 – Malá Strana). 
 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 
 
Podklady pro vydání rozhodnutí: 
- Plná moc pro společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., k zastupování 

Královéhradeckého kraje, ze dne 2.10.2017. 
- Vyjádření a souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ze dne 

12.11.2018, č.j. UZSVM/H/20340/2018-HMSU. 
- Souhlas Miroslava Plašila, ze dne 9.10.2018. 
- Souhlas Obce Vrchovnice, ze dne 16.11.2018. 
- Souhlas Obce Máslojedy, ze dne 21.11.2018. 
- Vyjádření Městského úřadu Smiřice, odboru výstavby, ze dne 2.10.2017, č.j. 

4164/Výst/17/HA. 
- Odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky Regionálního střediska vojenské dopravy 

Hradec Králové, ze dne 14.3.2019, č.j. MO 81347/2019-5512HK. 
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany 

územních zájmů, ze dne 2.4.2019, sp. zn. 77627/2019-1150-OÚZ-PCE. 
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., ze dne 22.3.2019, č.j. 572218/19. 
- Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve právě ČD -Telematika 

a.s., ze dne 12.4.2019, č.j. 1201906474. 
- Vyjádření ČEPRO, a. s., ze dne 15.3.2019, č.j. 5854/19. 
- Vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace a.s., ze dne 

13.3.2019, zn. UPTS/OS/214806/2019. 
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení 

technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 12.4.2019, zn. 
0101094908. 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., k projektové dokumentaci, ze dne 1.7.2019, zn. 
1104680717. 

- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 
12.4.2019, zn. 0700037814. 

- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 
12.4.2019, zn. 0200897343. 

- Stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení vydané GridServices, s.r.o., ze dne 
21.3.2019, zn. 5001890913. 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, ze dne 
5.4.2019, č.j. HSHK-1595-2/2019. 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem 
v Hradci Králové, ze dne 3.4.2019, č.j. KHSHK 10705/2019/HOK.HK/No. 

- Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, ze dne 27.3.2019, zn. D-16-041/PHos/19/004. 

- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, ze dne 15.4.2019, č.j. 
MMHK/070583/2019. 

- Závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové – odboru životního prostředí, jako 
věcně a místě příslušného orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, ze 
dne 11.4.2019, č.j. MMHK/068841/2019/ŽP2/HUK. 

- Závazné stanovisko orgánu územního plánování – Magistrátu města Hradec Králové, 
odboru hlavního architekta, ze dne 27.3.2019, č.j. MMHK/058229/2019/HA/VA. 

- Závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, ze dne 
26.7.2019, č.j. MMHK/136023/2019/PP/MEJ. 

- Stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu, 
ze dne 20.3.2019, č.j. KRPH-27730-2/ČJ-2019-050206. 

- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, ze dne 15.3.2019, č.j. 
PLa/2019/011921. 
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- Stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje, ze dne 19.3.2019, zn. ZN/1315/SS/18. 
- Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném 

pásmu sítě technické infrastruktury společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 
12.3.2019, zn. E10603/19 a E10604/19. 

- Vyjádření k PD vydané Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., ze dne 31.10.2018, č.j. 
VAKHK/VHR/mb/18/0259 a ze dne 9.4.2019, č.j. VAKHK/VHR/BM/19/0076. 

- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 12.3.2019, zn. MW9910127156113282. 
 

 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 
úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání 
odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je dnem 
doručení poslední den 15ti denní lhůty vyvěšení rozhodnutí na úřední desce a elektronické 
desce úřadu. 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. Odvoláním lze 
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje 
o povolené stavbě. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude 
právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let 
ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
Luboš Šulc                otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 
 
 
Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci): 
Jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 
povolené stavbě. 
 
 
Poznámka: 
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
přílohy – sazebníku, je od správního poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení v 
případě staveb pozemních komunikací realizovaných územním samosprávným celkem. 
 
 
 
Rozhodnutí 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. 
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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 
rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15ti dnů. Po sejmutí žádáme o 
vrácení rozhodnutí, 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, 50009 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 
- 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  
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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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