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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na
základě plné moci: IDProjekt s. r. o., IČO: 02497247, Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad
Orlicí (dále jen "stavebník"), podal dne 12. 10. 2018 2018 u zdejšího speciálního stavebního
úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„I/37 Jaroměř – Heřmanice, oprava silnice“
obsahující stavební objekty:
SO 101 – Komunikace
SO 180 – Dopravně-inženýrská opatření
(dále jen "stavba").

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:
Obec: Heřmanice
Katastrální území: Heřmanice nad Labem
parc.č.

druh pozemku podle KN

vlastník

623/2

ostatní plocha-silnice

ČR – ŘSD ČR

623/5

ostatní plocha-silnice

ČR – ŘSD ČR

157

orná půda

Jiří Horký, nar. 26. 7. 1944
Jiří Horký, nar. 2. 6. 1972

621/2

ostatní plocha-ost. komunikace

obec Heřmanice

st. 77

zastavěná plocha a nádvoří

obec Heřmanice

621/1

ostatní plocha-ost. komunikace

obec Heřmanice

8/1

ostatní plocha-jiná plocha

st. 14

zastavěná plocha a nádvoří

625/1

ostatní plocha-ost. komunikace

obec Heřmanice

st. 73

zastavěná plocha a nádvoří

Martin Svoboda
Veronika Svobodová

623/1

ostatní plocha-silnice

ČR – ŘSD ČR

st. 12

zastavěná plocha a nádvoří

Miloslav Brandejs

st. 11

zastavěná plocha a nádvoří

7/2

zahrada

167/3

vodní plocha-koryto vodního
toku

ČR – ŘSD ČR

623/3

ostatní plocha-ost. komunikace

ČR – ŘSD ČR

pozn.
-

Josef Jelínek
Marie Jelínková
Josef Hošek
Kateřina Hošková

-

Stanislav Němec
Marie Němcová
Stanislav Němec
Marie Němcová

-

Obec: Hořenice
Katastrální území: Hořenice
parc.č.

druh pozemku podle KN

vlastník

450/1

ostatní plocha - silnice

ČR – ŘSD ČR

pozn.
-

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
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Popis stavby:
101 – Komunikace
Předmětem tohoto stavebního objektu je nová konstrukce komunikace I/37 v úseku staničení
km 22,97000 (ZÚ km 0,000 00) až km 23,74000 (KÚ km 0,770 00). Na celém úseku délky
770,00 m je navržena nová kompletní skladba konstrukce v celkové tl. 650 mm (celková tl.
asfaltobetonových vrstev 200 mm), při sanaci podloží 1050 mm. Ve staničení km 0,170 50 až
km 0,370 50 je navržena nová dešťová kanalizace délky 198,30 m, včetně šachet, UV a
podélné mělké drenáže. Tato kanalizace bude v místě odbočky na Krabčice napojena na
stávající dešťovou kanalizaci. Stávající příkopy a propustky budou vyčištěny, betonové
žlabovky nahrazeny novými. Bude provedeno doplnění krajnic, ohumusování, hydroosev.
Směrové a výškové uspořádání bude stávající. Bude obnoveno svislé a vodorovné dopravní
značení.
SO 180 – Dopravně-inženýrská opatření
Objekt řeší přechodné dopravní značení a opatření během realizace výstavby. Nejedná se o
stavbu z hlediska stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno formou
stanovení přechodné úpravy provozu.
Je navržena realizace stavby za částečného omezení dopravy po polovinách vozovky.
Doprava bude řízena v pracovní době proškolenými pracovníky stavby, mimo pracovní dobu
a v době technologických přestávek SSZ.
Stavby zařízení staveniště, úpravy připojení na pozemní komunikace a nemovitosti, výměny
obrub a chodníkových povrchů nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto
stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení zdejšího speciálního
stavebního úřadu.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako
speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
oznamuje
v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, ve smyslu ust. § 2 odst. 5 zákona č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, zahájení stavebního řízení
dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního
šetření.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30
účastníky), jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 odst. 2 a 3
správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou
vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, ve
smyslu § 112 stavebního zákona, tedy dotčených orgánů a účastníků podle § 109 písm. a)
až d) stavebního zákona, těmto se doručuje jednotlivě.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jinak k nim nebude
3

přihlédnuto.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyjádřit k
podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci
rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k
nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112
odst. 1 stavebního zákona.
Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které
překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se dle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Do podkladů lze nahlédnout na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, v úřední dny pondělí a středa, 8 –17 hod.
Nechá - li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČ:O 65993390, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupená: IDProjekt s. r. o., IČO: 02497247,
Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem):
Jiří Horký, dat. nar. 26. 7. 1944, Hořenice 17, 551 01 Hořenice
Jiří Horký, dat. nar. 2. 6. 1972, Na Zavadilce 788, 551 01 Jaroměř
obec Heřmanice. IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Josef Jelínek, dat. nar. 16. 4. 1956, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Marie Jelínková, dat. nar. 3. 5. 1959, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Josef Hošek, dat. nar. 22. 3. 1990, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Kateřina Hošková, dat. nar. 12. 4. 1983, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Martin Svoboda, dat. nar. 14. 4. 1979, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Veronika Svobodová, dat. nar. 17. 5. 1978, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Miloslav Brandejs, dat. nar. 25. 10. 1976, Heřmanice 7, 552 12 Heřmanice
Stanislav Němec, dat. nar. 13. 1. 1951, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
Marie Němcová, dat. nar. 25. 1. 1952, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
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věcnému břemenu):
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce
povodí)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
obec Heřmanice. IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice (VO, kanalizace,
vodovod)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm):
dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 623/4, 126, st. 83, st. 97/1, st. 97/2, 140/1, st. 81, 153/2, st. 80, 156/2, st. 75, 625/1,
st. 13, 626, st. 8/1, st. 8/4, 186/2, 205/5, 185/, 167/5, 167/4, 179/1, 182, 175, 172/2, 167/2,
167/1, 166/2, 165/1, 163, 162/4, 4/1, st. 118, 4/2, st. 87, 624/1, 624/2, 7/2, 8/3, 8/4, 8/2, st.
103, 160/5, st. 82, 622, 158/1 v katastrálním území Heřmanice nad Labem, 213/3, 213/2,
475/56, 214 v katastrálním území Hořenice a další, jejichž vlastnická práva mohou být
prováděním stavby přímo dotčena.

Poučení:
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým
počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení se doručuje postupem podle stavebního
zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má
být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují
veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim
doručováno jednotlivě (ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
v platném znění).

Z p. Ing. Michaela Teichmanová
referent oddělení silničního hospodářství
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno
zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

……………………..

Sejmuto dne:

……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

……………………..

Sejmuto dne:

……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad Heřmanice, Obecní úřad Hořenice tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3
správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce
úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení, opatřené potvrzením o
vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Toto oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické
desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Rozdělovník: (doručí se)
Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – do vlastních rukou (dodejky):
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČO: 65993390, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupená: IDProjekt s. r. o., IČO: 02497247,
Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem):
Jiří Horký, dat. nar. 26. 7. 1944, Hořenice 17, 551 01 Hořenice
Jiří Horký, dat. nar. 2. 6. 1972, Na Zavadilce 788, 551 01 Jaroměř
obec Heřmanice. IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
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Josef Jelínek, dat. nar. 16. 4. 1956, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Marie Jelínková, dat. nar. 3. 5. 1959, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Josef Hošek, dat. nar. 22. 3. 1990, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Kateřina Hošková, dat. nar. 12. 4. 1983, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Martin Svoboda, dat. nar. 14. 4. 1979, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Veronika Svobodová, dat. nar. 17. 5. 1978, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Miloslav Brandejs, dat. nar. 25. 10. 1976, Heřmanice 7, 552 12 Heřmanice
Stanislav Němec, dat. nar. 13. 1. 1951, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
Marie Němcová, dat. nar. 25. 1. 1952, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu):
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce
povodí)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
obec Heřmanice. IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice (VO, kanalizace,
vodovod)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm):
dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 623/4, 126, st. 83, st. 97/1, st. 97/2, 140/1, st. 81, 153/2, st. 80, 156/2, st. 75, 625/1,
st. 13, 626, st. 8/1, st. 8/4, 186/2, 205/5, 185/, 167/5, 167/4, 179/1, 182, 175, 172/2, 167/2,
167/1, 166/2, 165/1, 163, 162/4, 4/1, st. 118, 4/2, st. 87, 624/1, 624/2, 7/2, 8/3, 8/4, 8/2, st.
103, 160/5, st. 82, 622, 158/1 v katastrálním území Heřmanice nad Labem, 213/3, 213/2,
475/56, 214 v katastrálním území Hořenice a další, jejichž vlastnická práva mohou být
prováděním stavby přímo dotčena.
Dotčené orgány – do vlastních rukou (dodejky):
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, náměstí Československé armády 16,
551 33 Jaroměř
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby dopravní policie, Ulrichovo
náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530,
549 32 Velké Poříčí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod
MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Agentura logistiky-Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33,
500 01 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
K vyvěšení na úřední desce:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Obecní úřad Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Obecní úřad Hořenice, Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
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