ODBOR DOPRAVY
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZN.:

16.10.2013
SZ MMHK/182282/2013 OD1/Van
MMHK/213618/2013

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:

Ing. Jaroslav Vaňásek
495707815
Jaroslav.Vanasek@mmhk.cz

DATUM:

4.12.2013

Obec Kratonohy
Kratonohy 31
503 24 Kratonohy
IČ 00268968

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy obdržel dne 16.10.2013 žádost, kterou podala Obec
Kratonohy, IČ 00268968, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy, kterého zastupuje TR Engineering, s.r.o., IČ
28821343, Truhlářská 263, 503 41 Hradec Králové, o vydání stavebního povolení na stavbu "Bezpečné a
bezbariérové chodníky v Kratonohách - II. etapa“
na pozemcích parc. č. 6, 7, 8, 16, 17, 18/1, 19/1, 25/4, 25/11, 25/12, 230, 272, 273, 285 v katastrálním
území Kratonohy.
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, jako příslušný stavební úřad podle § 15 odst. (1) písmene
c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v řízení
vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4) písm. (a)
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost podle
§ 109 a 114 stavebního zákona ve stavebním řízení a rozhodl takto:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

STAVEBNÍ POVOLENÍ
na stavbu
„Bezpečné a bezbariérové chodníky v Kratonohách - II. etapa“
místo stavby a pozemky dotčené záměrem: obec Kratonohy, katastrální území Kratonohy:
parc.č.

druh pozemku dle KN

vlastník (správce)

poznámka

6

ostatní plocha – ostatní
komunikace

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

7

ostatní plocha – silnice

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor
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8

ostatní plocha – ostatní
komunikace

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

16

ostatní plocha – silnice

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

17

ostatní plocha – ostatní
komunikace

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

18/1

ostatní plocha – jiná plocha

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

19/1

ostatní plocha – ostatní
komunikace

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

25/4

zahrada

Miroslav Novotný
Miroslava Novotná

trvalý a dočasný zábor

25/11

zastavěná plocha a nádvoří

Miroslav Novotný
Miroslava Novotná

trvalý a dočasný zábor

25/12

zastavěná plocha a nádvoří

Miroslav Novotný
Miroslava Novotná

trvalý a dočasný zábor

230

ostatní plocha – ostatní
komunikace

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

272

zahrada

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

273

zahrada

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

285

ostatní plocha – ostatní
komunikace

Obec Kratonohy

trvalý a dočasný zábor

Stavba obsahuje:
Podél silnice III/01110 v intravilánu obce Kratonohy jsou navrženy opravy stávajících chodníků v šesti
úsecích, které jsou po obou stranách této komunikace. V každém z úseku je navržena osa 1-6 a to o celkové
délce úprav 1103,30m. Celkem je navrženo šest os - větvě A až F. Chodníky jsou navrženy dle funkční
skupiny D2 - komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél sběrné
komunikace třetí třídy III/01110. Základní šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců n=2*0,75m tj.
o šíři 1,50m - měřeno mezi obrubníky dle skladebné délky betonové dlažby. Bezpečnostní odstup od sběrné
komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek
v zeleném pásu je uvažován 0,25m. Stávající sjezdy budou zachovány - pouze dojde k jejich stavební
úpravě. Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem. Ze
strany k zelenému pásu (k zástavbě) bude nově chodník lemován záhonovým obrubníkem osazeným na
+8cm nad chodníkem - vytvoření přirozené vodící linie. Směrem k vozovce bude obrubník osazen na
podsádku +0cm - k zajištění odtoku vod do zeleného pásu. Nebezpečné prostory pro nevidomé budou
lemovány varovnými pásy ze slepecké dlažby o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku - barva
červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm. K převedení chodců mezi
jednotlivými větvemi jsou na koncích větví navržena místa určená pro přecházení. V místech určených pro
přecházení bude obrubník nově snížen na podsádku +2cm - k zajištění bezbariérového přecházení. Na
začátku úseku větve C bude po hraně komunikace vyměněn silniční obrubník - v nároží křižovatky. Silniční
obrubník bude osazen na základní podsádku +12cm. U telefonní budky bude nově zbudována umělá vodící
linie, která bude navazovat na nově vybudovanou přirozenou vodící linii - vyvýšený záhonový obrubník na
+8cm, přerušení vodící linie je více nežli 8m. Umělá vodící linie bude zhotovena z reliéfní dlažby o šíři 40cm.
Na konci větve B bude v nároží křižovatky s účelovou komunikací vybudováno ochranné pozinkové zábradlí
o výšce 1,10m, které bude osazeno od chodníku 50cm. Zábradlí bude mít za úkol navést chodce na nově
vybudované místo určené pro přecházení - mimo hranici křižovatky. Podél vyměněného obrubníku na
začátku větve C bude v šíři 1,0m opravena obrusná a ložná vrstva hrany silnice. Povrchové dešťové vody ze
stávajících a nově řešených ploch budou svedeny do stávající uličních vpustí svým výsledným sklonem o
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min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Jejich poloha není návrhem dotčena. Po dokončení
stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.
Konstrukční vrstvy:
chodník
betonová dlažba
DL
drob.drcené kamenivo
L 4/8
štěrkodrť
ŠD,B 0/32
zhutněná zemní pláň Edef,2=min. 30MPa
celkem
sjezdy
betonová dlažba
DL
drob.drcené kamenivo
L 4/8
štěrkodrť
ŠD,B 0/32
zhutněná zemní pláň Edef,2=min. 45MPa
celkem

60mm
30mm
160mm
250mm

80mm
40mm
250mm
370mm

oprava obrusné vrstvy vozovky
asfaltobeton
ACO11
40mm
spoj. postřik
PS,A 0,3kg/m2
asfaltobeton
ACP 16+
70mm
celkem
110mm
Součástí stavebního řízení nejsou případné přeložky inženýrských sítí, zařízení staveniště.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval
Ing. Tomáš Rak, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0602398, s přednostním
respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 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), dále nařízení vlády č. 362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím
pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavebník zajistí zpracování samostatného projektu BOZP zpracovaného koordinátorem BOZP
v potřebném rozsahu a zajistí také účast tohoto koordinátora BOZP na stavbě v průběhu provádění
stavby. Zmíněný samostatný projekt BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP bude protokolárně předán
zhotoviteli stavby nejpozději do předání staveniště. Mimo to stavebník zajistí zaznamenání této
skutečnosti do stavebního deníku a také do protokolu o předání staveniště.
5. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v části E. Zásady organizace
výstavby, dále pak v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených
v jejich stanoviscích.
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6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který
bude navrhovanou stavbu provádět.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Obnažení zemní pláně – statická zatěžovací zkouška.
b) Kolaudace stavby.
8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Provádění stavby bude řídit stavbyvedoucí, který má
příslušnou autorizaci pro dopravní stavby.
10. O odborném provedení stavby budou při kolaudaci předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky.
Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák.č.
185/2001 Sb.
11. Štítek „STAVBA POVOLENA“ musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na
staveniště a tam ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy,
aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
12. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a
výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich
ochranných pásem, zejména se jedná o:
- Telefónica Czech Republic, a.s. - stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 4.10.2013
č.j. POS 408/13
● Při vlastní realizaci stavby musí být dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí platného
Vyjádření o existenci sítí č.j. 651796/13 vydaného na uvedenou stavbu.
● Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu SEK je nutné nechat trasu vytyčit
autorizovanou firmou, případně trasu ověřit ručně kopanými sondami. V trase SEK je nutné provádět
zemní práce obezřetně, nepoužívat žádných strojů a mechanizací.
● V souběhu trasy SEK a chodníku nesmí být metalické kabely, uložené v trase SEK, umístěny pod
obrubníkem ani pod obetonováním obrubníku.
● V místě nových vjezdů požadujeme trasu SEK uložit do kabelové chráničky. Trasa SEK se opatrně
v potřebné délce za použití vhodného nářadí odkryje a uloží do kabelové chráničky.
● Nově položené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat
prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace liniových staveb sítě, Akademika Bedrny 365,
Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické
dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnicemi č. TSM
2096-1 a POS 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
● Před záhozem všech míst, kde dojde k odkrytí trasy SEK, je nutné vyzvat naši společnost ke
kontrole. Ke kontrole trasy SEK musí dojít rovněž před jejím uložením do kabelových chrániček. O
kontrole musí být proveden písemný zápis.
● Součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK
před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS Hradec
Králové.
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. - stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ze dne
7.10.2013 č.j. 490/VR – 118/2013-SK
Projednávanou stavbou dojde ke styku se stávajícím vodovodem a jeho přípojkami.
● V dokumentaci je uveden nekompletní zákres šachet, přípojek a armatur. Chybějící vh. zařízení se
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dotýká projednávané stavby a proto ho požadujeme respektovat.
● Na stavbu nad stávajícími sítěmi a v jejich ochranném pásmu nesmí být použit železobeton,
zřizovány skládky materiálu, ale ani uliční vpusti, proto např. nesouhlasíme se situováním UV 13 nad
vodovodní šachtou a požadujeme její přemístění mimo ochranné pásmo vodovodu, které je 1,5m na
jeho obě dvě strany.
● U hydrantů a uzávěrů, které se nacházejí v prostoru stavby, požadujeme prověřit jejich funkčnost.
● Poklopy, záklopky a ovládací tyče musí být přizpůsobeny niveletě upravovaného terénu. Pokud se
hydrant, či šoupě nachází v zeleném pásu, je nutné je odláždit nebo obetonovat.
● K zásahu nebo manipulaci s vodovodem nedojde bez našeho vědomí a souhlasu provozovatele
vodovodu.
● Obrubníky, které jsou umístěny nad vodovodem v kolizi s poklopy a ovládáním armatur, požadujeme
situovat v odstupu 0,5m od vodovodu. Pokud to nebude možné, výjimky musí být řešeny na místě
s provozovatelem vodovodu, se kterým je nutno před realizací odsouhlasit provedení finálních úprav a
konečný povrch položit až po úpravách povrchových znaků vh. sítí, které provede Královéhradecká
provozní, a.s., nebo s ní bude dohodnut jiný způsob realizace. Jejich geodetické zaměření požadujeme
VAKu HK, a.s. předat nejpozději při kolaudaci projednávané stavby.
● Veškeré vh. zařízení v zájmovém prostoru musí být před zahájením stavby na místě vytyčeno.
● U vodovodu platí ochranné pásmo dle zákona o vodovodech a kanalizacích
č. 274/2001 Sb, Sítě vč. ochranného pásma musí m.j. zůstat při stavbě i po jejím dokončení volně
přístupné.
● Zemní práce v blízkosti vodovodu požadujeme provádět minimálně 1 m od tohoto zařízení ručně a
dbát na dodržení všech platných norem a předpisů.
● Všechna místa na vodovodu dotčena stavbou, budou před zásypem odsouhlasena
Královéhradeckou provozní, a.s. a ta bude po dokončení stavby komunikace vyzvána k převzetí
vodovodní sítě dotčené stavbou.
- RWE Distribuční služby, s.r.o. - stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 25.9.2013 č.j.
5000844117
dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními STL plynovod PE d 110, d 90, d 63, d 50, přípojkami
plynu
● Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
plynárenských zařízení.
● Požadujeme zachovat stávající krytí plynovodu a přípojek.
● Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší
jak 80 cm, bude nutné provést přeložku tohoto plynárenského zařízení tak, aby bylo dosaženo
požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném
znění jako přeložka plynárenského zařízení.
● Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, které
činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimž se rozvádí plyn
v zastavěném území obce 1m na obě strany od půdorysu,
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b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu
● Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
● Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
● Před zahájením stavebních činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytýčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Bez vytýčení a přesného
určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O
provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
● Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
● Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
● Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze
ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
● Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození.
● V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
● Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239
● Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
● Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04
● Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
● Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
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● Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
● Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
● Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- ČEZ Distribuce a.s. – stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 7.10.2013 č.j. 12-920500
Upozorňujeme, že při budování bezpečných a bezbariérových chodníků dojde k souběhům a ke křížení
se stávajícím energetickým zařízením v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (kabelové vedení
nízkého napětí 1kV), které je smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno
ochrannými pásmy.
Dále upozorňujeme, že ve Vašem zájmovém prostoru pro stavbu chodníků se nachází stávající
nadzemní vedení nízkého napětí. Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla narušena stabilita
podpěrných bodu tohoto vedení.
● Při provádění stavby je třeba dodržet ČSN 50 110-1 (PNE 330000-6) – práce v blízkosti
energetických zařízení.
● Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 1 kV činí 1m po obou stranách
krajních kabelů.
● Stavba bezpečných a bezbariérových chodníků podél silnice III/01110 v obci Kratonohy bude
prováděna v ochranném pásmu stávajícího kabelového vedení 1 kV. Stávající kabelové vedení 1kV je
v místě navržené stavby chodníků vedeno ve stávajících chodnících, nebo zelených pásech podél
silnice III/01110 v hloubce 40 – 70 cm, v místech křížení s komunikacemi v hloubce 100 – 120 cm.
● Při provádění opravy chodníků nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení.
Při provádění sanace podloží a podkladu pro betonovou zámkovou dlažbu (úpravě zemní pláně) nesmí
dojít k narušení výstražného krytí a kabelového lože.
Kabelové vedení musí být před započetím zemních prací na místě vytyčeno!
● Při provádění činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí
být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob,
bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či
podstatně znesnadňující jeho údržbu.
● Při provádění činnosti v blízkosti elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou
ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo
k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí:
● Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem,
a to u pracovníků ČEZ Distribuční služby s.r.o. (p. Štěpánek tel. 606662154)
● Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučení o práci v blízkosti, nebo
v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
● V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých
nebo výbušných látek ani s takovými manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
● Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno
pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o.
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● Po dobu provádění i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému
zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
● Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o.
● Dále požadujeme dodržet podmínky pro kabelová vedení NN:
● Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a
k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože, porušení výstražného
krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce
v ochranných pásmech kabelových vedení prováděny ručně.
● Veškerá činnost osob a mechanizmů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE330000-6) a jen
po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo
majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce při případném
obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).
● O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční
služby s.r.o.
13. Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 o státní památkové péči, povinen oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Praha (Letenská 4, 118 01 Praha) nebo
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno (Královopolská 147, 612 00 Brno) případně i
oprávněné archeologické organizaci, 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
(investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, musí být ve smyslu § 23
odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu
muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce,
v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.
dle koordinovaného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové - odboru památkové péče ze dne
14.10.2013 č.j. SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer, MMHK/182418/2013.
14. Odpady vznikající v rámci stavební činnosti budou využity nebo odstraněny v souladu s ustanovením
zákona o odpadech a souvisejícími vyhláškami. Při stavebních činnostech nesmí být produkcí odpadů
ohrožováno ani poškozováno životní prostředí.
dle stanoviska Magistrátu města Hradec Králové - odboru životního prostředí ze dne 14.10.2013 č.j. SZ
MMHK/161150/2013/ŽP/Čer, MMHK/182418/2013.
15. Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené stavebním úřadem.
3
Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 20cm a 1m zeminy bude uloženo na p. p. č. 272, 273, 25/4 k.ú.
Kratonohy a bude použita po dostavbě k ozelenění.
Finanční obvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány
v rozhodnutí vydaném orgánem ochrany zemědělského půdního fondu po nabytí právní moci územního
rozhodnutí nebo stavebního povolení.
Po dokončení stavby bude odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové předloženo
skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souladu k odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu.
dle souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, který vydal Magistrát města
Hradec Králové - odbor životního prostředí dne 16.10.2013 č.j. SZ MMHK/172922/2013/ŽP2/Mar,
MMHK/182272/2013.
16. V dostatečném časovém předstihu bude požádán Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy o
stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací, odsouhlasené PČR DI Hradec
Králové.
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17. Pro stavbu mohou být 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 požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby
včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
18. 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 jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke
znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), 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.
19. Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
20. Před zahájením stavebních prací musí být pravomocně rozhodnuto o povolení případných přeložek sítí
technického vybavení.
21. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací předány jejich majitelům a správcům.
V případě, že předání dotčených pozemků a staveb bylo upraveno ve smluvním vztahu, budou dodržena
příslušná ustanovení. Doklad o předání dotčených pozemků a staveb bude předložen k vydání
kolaudačního souhlasu.
22. V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s protokolárním
předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.
23. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
24. Vozidla stavby budou vyjíždět na stávající komunikace zcela očištěna.
Účastníci řízení:
I. Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. a,b) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 1, písm.
a), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění:
Obec Kratonohy, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
II. Účastníci řízení podle § 109, odst. 1, písm. c-f) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a § 27, odst. 2),
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění: (doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144
odst. 6) zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád)
vlastníci dotčených a sousedních pozemků a staveb a ten kdo má právo k těmto pozemkům a stavbám
odpovídající věcnému břemenu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Miroslav Novotný, Kratonohy č.p. 147, 503 24 Kratonohy
Miroslava Novotná, Kratonohy č.p. 147, 503 24 Kratonohy
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky a stavbami přímo dotčenými vlivem záměru,
evidovanými v katastru nemovitostí: parc. č. 215, 216, 220, 219/1, 221, 219/2, 222/1, 222/2, 223, 224, 251,
250, 253/2, 253/1, 254, 255, 257/1, 258, 257/2, 259/1, 259/2, 260/1, 263, 264, 270/2, 272, 271, 270/1, 273,
274, 275, 277, 276, 278, 281/1, 279, 280, 113, 112, 111/4, 111/1, 108/1, 108/2, 99, 98/1, 98/2, 2/6, 114, 96,
97, 83, 2/1, 2/7, 2/5, 947, 2/2, 1, 3, 82, 80, 81, 78, 60, 58, 57, 61/1, 56, 55, 53/2, 52, 51, 4/6, 50, 36, 35, 34/2,
33/2, 34/1, 33/1, 31, 30, 32, 22, 23, 21, 24/5, 25/13, 25/10, 18/2, 373/22, č.p. 56, 57, 65, 135, 29, 60, 61, 62,
55, 63, 64, 151, 152, 73, 66, 67, 99, 72, 78, 49, 111, 10, 9, 1, 166, 7, 6, 5, 4, 112, 96, 3, 103, 2, 147 v
katastrálním území Kratonohy
a dále osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.
správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:
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Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Odůvodnění:
Dne 16.10.2013 podal stavebník, Obec Kratonohy, IČ 00268968, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy, kterého
zastupuje TR Engineering, s.r.o., IČ 28821343, Truhlářská 263, 503 41 Hradec Králové, žádost o vydání
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Vyjádření podle § 15 odst. 2) stavebního zákona vydal Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební
dne 24.9.2013 pod č.j. SZ MMHK/160326/2013 ST2/Fej.
Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy na základě § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
zkoumal prvořadě svojí věcnou příslušnost k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města
Hradec Králové příslušným speciálním stavebním úřadem, vyplývá z § 15 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona, podle kterého speciálním stavebním úřadem mimo jiné je magistrát statutárního města.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dne 29.10.2013 pod č.j. SZ MMHK/182282/2013
OD1/Van, MMHK/188664/2013. Toto oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Posledním dnem této
lhůty byl den doručení. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím
dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org. Oznámení zahájení stavebního řízení bylo vyvěšeno dne
1.11.2013 a sejmuto dne 18.11.2013. Dále vyvěšeno dne 1.11.2013 a sejmuto dne 17.11.2013 na úřední
desce Obecního úřadu Kratonohy.
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Řízení bylo vedeno v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, jako řízení s velkým počtem účastníků.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí, SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer,
MMHK/182418/2013 ze dne 14.10.2013 – koordinované stanovisko
Magistrát města Hradec Králové - odbor památkové péče, SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer,
MMHK/182418/2013 ze dne 14.10.2013 – koordinované stanovisko
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy, SZ MMHK/161150/2013/ŽP/Čer, MMHK/182418/2013
ze dne 14.10.2013 – koordinované stanovisko
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, SZ MMHK/160326/2013 ST2/Fej,
MMHK/166059/2013 ST2/Fej ze dne 24.9.2013 - vyjádření podle § 15 odst. 2 s vydáním rozhodnutí o
povolení stavby
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-1493/OP-2013/b ze dne 9.10.2013 –
souhlasné stanovisko
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Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec
Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrské pracoviště, č.j. KRPH-194-238/ČJ-2013-050206 ze
dne 14.10.2013
Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899,
530 02 Pardubice, č.j. 6750/27238-ÚP/2013-1420 ze dne 20.9.2013
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, č.j 490/VR118/2013-SK ze dne 7.10.2013
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, č.j. 12-920500 ze dne 7.10.2013
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 5000844117 ze dne 25.9.2013
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. 651796/13, č.j. POS 408/13
ze dne 4.10.2013
Smlouvy:
Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a
provozu chodníku (ostrůvku pro chodce) a o omezení užívání nemovitosti č.s. 132/HK/Hr/OUN/13/F ze
dne 1.10.2013
Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a
provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti č.s. 129/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a
provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti č.s. 128/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a
provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti č.s. 130/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
Obec Kratonohy – Správa silnic Královéhradeckého kraje – smlouva o podmínkách zřízení stavby a
provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti č.s. 131/HK/Hr/OUN/13/F ze dne 1.10.2013
Obec Kratonohy – Miroslav Novotný, Miroslava Novotná – smlouva ve věci budoucího uzavření smlouvy
o věcném břemenu a souhlas s provedením stavby ze dne 8.10.2013
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad nedával do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky na uzavírání smluv. Uzavírání smluv se
neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební úřad vymáhat. Dále stavební úřad nedával do
podmínek stavebního povolení požadavky pro umístění dopravního značení a požadavky pro vysazování
stromů a okrasných dřevin. Dopravní značení se umísťuje na základě stanovení dopravního značení ke
kolaudaci stavby a vysazování stromů a okrasných dřevin není předmětem povolení speciálního stavebního
úřadu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci (v souladu s ust. § 73 zák.
č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů).
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Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.
Dokončení stavby je nutné zdejšímu odboru oznámit s návrhem na vydání kolaudačního souhlasu.
Upozorňuje se na plnění povinností, vyplývajících ze zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, a navazujících
předpisů, zejména vyhl. č. 294/2005 Sb.
Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady na rozhodující výrobky použité při stavbě (§ 156 zák. č.
183/2006 Sb.), ve smyslu ust. § 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, vytyčovací
protokol, geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí, zaměření skutečného provedení stavby,
zápis o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o
výsledcích předepsaných zkoušek, stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, stavební deník, doklady
stanovené v podmínkách stavebního povolení, celkové hodnocení jakosti stavby.
Opatření dotčených orgánů státní správy, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí, jsou
platná a vymahatelná nezávisle na tomto stavebním povolení.
V předstihu minimálně 30 dnů před zahájením prací na komunikaci je povinnost zhotovitele požádat zdejší
odbor o stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího
správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k
vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty
k vyvěšení 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. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jaroslav Vaňásek
referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba
Parafa vedoucího oddělení:
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Otisk úředního razítka

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):
- ověřená dokumentace stavby a štítek "STAVBA POVOLENA"
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Rozhodnutí
bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na
www.hradeckralove.org.

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 rozhodnutí a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :
………………………………………..………….
Doručí se:
TR Engineering, s.r.o., IDDS: pe54ni9
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
doručováno veřejnou vyhláškou:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Miroslav Novotný, Kratonohy č.p. 147, 503 24 Kratonohy
Miroslava Novotná, Kratonohy č.p. 147, 503 24 Kratonohy
ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky a stavbami přímo dotčenými vlivem záměru,
evidovanými v katastru nemovitostí: parc. č. 215, 216, 220, 219/1, 221, 219/2, 222/1, 222/2, 223, 224, 251,
250, 253/2, 253/1, 254, 255, 257/1, 258, 257/2, 259/1, 259/2, 260/1, 263, 264, 270/2, 272, 271, 270/1, 273,
274, 275, 277, 276, 278, 281/1, 279, 280, 113, 112, 111/4, 111/1, 108/1, 108/2, 99, 98/1, 98/2, 2/6, 114, 96,
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97, 83, 2/1, 2/7, 2/5, 947, 2/2, 1, 3, 82, 80, 81, 78, 60, 58, 57, 61/1, 56, 55, 53/2, 52, 51, 4/6, 50, 36, 35, 34/2,
33/2, 34/1, 33/1, 31, 30, 32, 22, 23, 21, 24/5, 25/13, 25/10, 18/2, 373/22, č.p. 56, 57, 65, 135, 29, 60, 61, 62,
55, 63, 64, 151, 152, 73, 66, 67, 99, 72, 78, 49, 111, 10, 9, 1, 166, 7, 6, 5, 4, 112, 96, 3, 103, 2, 147 v
katastrálním území Kratonohy
a dále osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.
na vyvěšení:
Magistrát města Hradce Králové, odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Obecní úřad Kratonohy, Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy
- na vyvěšení a vrácení zpět

Vypraveno dne:
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