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Účastníci stavebního řízení: 

Stavebník - účastník řízení v souladu s § 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona: 
Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupen Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ 77889546, Kutnohorská č.p. 59/23, 500 04 
Hradec Králové 

 

Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: 

Obec Lanžov, IČ 00580198, Lanžov č.p. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Kaystone Developments, s.r.o., Švábinského 286, Chodov, 149 00 Praha 415 

Mališová Jaroslava, nar. 29.12.1955, Plzeňská 2761/313, Stodůlky, 15500 Praha 515 

Seifrt Jaroslav, nar. 14.08.1960, Lanžov č.p. 5, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Seifrtová Iveta, nar. 05.09.1964, Lanžov č.p. 5, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Šulc Karel, nar. 14.08.1949, Karla IV. č.p. 2591, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice 

 
Účastník dle § 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, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: 

Obec Lanžov, IČ 00580198, Lanžov č.p. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
 
 
Účastník dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 
něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k 
sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním 
stavby přímo dotčeno (účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou v souladu s 
ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru): 

pozemkové parcely číslo: 778, 416/9, 416/8, 416/7, 416/4, 416/1, 1/2, 2/1, 3/2, 4, 829/2, 35, 36 a 
776 v katastrálním území Lanžov, 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
IČ 77889546   
Kutnohorská  č.p. 59/23  
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ  
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stavební parcely číslo: 116, 115, 27, 26, 125, 2, 3, 4 a 6 v katastrálním území Lanžov. 

 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ JEDNÁNÍ  

(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) 

 

 
Dne 23.10.2018 podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové zastoupen Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČ 27502988, se sídlem 
Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové (dále jen "stavebník") žádost o vydání stavebního 
povolení na stavbu: 

 

„Rekonstrukce silnice č. II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část I., úsek 3 Lanžov“ 

 

na pozemku: pozemkové parcely číslo: 30, 829/1, 413/1, 10, 732/1, 5/1, 733, 830/1, 411/3, 413/2, 
415/1, 416/5, 777, 731 v katastrálním území Lanžov a stavební parcely číslo 138 a 7 v katastrálním 
území Lanžov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 

 

Stavba obsahuje: 

SO 103.2 - Silnice II/325 KM 14,830 – 15,280 Lanžov 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II. třídy a to od křižovatky silnic II/325 x III/32542, pasportní 
km 14,830 (ZÚ) po křižovatku silnic II/325 x II/284, pasportní km 15,280 (KÚ). Délka tohoto úseku je 
450 m. V úseku SO 103.2 je navrženo zesílení stávajících asfaltových vrstev, případná kompletní plná 
výměna vozovkových vrstev, zpevnění a rozšíření krajnic včetně osazení směrovými sloupky. Dojde k 
reprofilaci stávajících příkopů, a zajištění bezproblémového odvodnění komunikace. Kromě výstavby 
samotné komunikace II/325 je součástí tohoto objektu také přechod pro chodce o šířce 3,0 m a délce 
6,70 m. Dále je součástí úprava autobusového zálivu včetně nástupiště a navazujícího chodníku. Šířka 
autobusového zálivu je navržena 3,00 m a délka nástupní hrany je 12,00 m. Šířka nástupiště je 1,70 
m. Stávající sjezdy k nemovitostem a hospodářské sjezdy budou respektovány, přičemž šířka 
hospodářských sjezdů je rozšířena na 4,00 m z důvodu bezproblémového najetí osobního vozidla. 
Další součástí jsou horské a uliční vpusti. 

 

SO 182 Dopravně inženýrská opatření 

Umístění vodorovného a svislého dopravního značení bude povoleno formou opatření obecné 
povahy, o které žadatel požádá v dostatečném předstihu (min. 60 dní) zdejší odbor dopravy a 
silničního hospodářství. 

 

SO 303 Úprava silniční kanalizace Lanžov 

Dojde k úpravě stávající silniční dešťové kanalizace v rekonstruovaném úseku silnice II/325. 
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SO 202 – Most ev. č. 325 – 005 

Úprava mostu ev. č. 325 – 005. V rámci rekonstrukce mostu dojde ke kompletnímu odstranění mostu 
včetně spodní stavby. Dále bude provedena nová desková konstrukce uložena na základových 
pasech. Monolitický základ bude doplněn o hlubinné založení pomocí mikropilot. Součástí nového 
mostu budou rovnoběžná křídla, železobetonové římsy včetně chodníku a osazení ocelového 
zábradlí. Po provedení mostu dojde k obnově jeho konstrukčních vrstev. 

 
 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální 
stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") dle 
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, zahájení stavebního řízení na výše 
uvedenou stavbu. 

 
Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od ústního jednání a místního šetření. 
Účastníci řízení mohou své námitky podat do 

 

10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu 
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. 

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení mohou dle ustanovení § 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 rozsah 
uvedený ve větě první tohoto odstavce, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 
o asanaci území, se dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři odboru dopravy a silničního hospodářství, nejlépe v 
pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží 
jeho zástupce písemnou plnou moc.  

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu 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.  

V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků 
stavebního řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným 
pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství 
stanoví zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou 
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adresovanou na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor dopravy a silničního hospodářství. O 
skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do okruhu účastníků, 
rozhodne stavební úřad a to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu. 

 

 

 

                  „otisk razítka“ 
  v.r.  
   
          Bc. Kateřina Kašparová 
odborný referent odboru dopravy a 
         silničního hospodářství 

 
 
 
 
 

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................ 

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí  oznámení na úřední desce : 
 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne  ........................ Sejmuto dne........................ 

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím 
dálkový přístup: 
 
     
Obdrží: 

(datová schránka) 
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská č.p. 59, 500 04 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská č.p. 59, 500 04 Hradec Králové 

Obec Lanžov, IČ 00580198, Lanžov č.p. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Kaystone Developments, s.r.o., Švábinského 286, Chodov, 149 00 Praha 415 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 
(doporučeně do vlastních rukou) 

Mališová Jaroslava, nar. 29.12.1955, Plzeňská 2761/313, Stodůlky, 15500 Praha 515 

Seifrt Jaroslav, nar. 14.08.1960, Lanžov č.p. 5, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Seifrtová Iveta, nar. 05.09.1964, Lanžov č.p. 5, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Šulc Karel, nar. 14.08.1949, Karla IV. č.p. 2591, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice 
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(veřejná vyhláška – vyvěšení pro:) Účastník dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník 
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby 
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li 
být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního 
zákona jsou v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru): 

pozemkové parcely číslo: 778, 416/9, 416/8, 416/7, 416/4, 416/1, 1/2, 2/1, 3/2, 4, 829/2, 35, 36 a 
776 v katastrálním území Lanžov, 

stavební parcely číslo: 116, 115, 27, 26, 125, 2, 3, 4 a 6 v katastrálním území Lanžov. 
 
dotčené orgány 
(doporučeně) 
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, 
dopravní inspektorát, sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e, nábřeží U 
Přívozu č.p. 122/4, 500 03  Hradec Králové 3 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk, Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 
530 02  Pardubice 2 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 
Králové 
 
Ostatní: 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01  Dvůr 
Králové nad Labem 1 

Obec Lanžov, úřední deska, Lanžov č.p. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01  Dvůr 
Králové nad Labem  
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