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ZN.: 

    

ZE DNE:     
NAŠE ZN.: 

NAŠE Č.j.: 
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DLE ROZDĚLOVNÍKU 

 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Diana Vápeníková 
495707873 
diana.vapenikova@mmhk.cz 

  

     

DATUM: 23.4.2023 
 

   

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle § 
40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný 
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 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 jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle 
§ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.11.2022 (doplněno 
dne 8.2.2023) podal 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Hradec Králové, IČO 01312774, Haškova 357/6, 500 02  Hradec Králové 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

R 194 - Polní cesta DC5, na pozemku p.č. 897, 905, 906 v k.ú. Dohalice 

(dále jen "stavba"). 

 
Druh a účel povolované stavby: 
Dopravní stavba – veřejná dopravní infrastruktura: polní cesta pro zpřístupnění zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků realizovaná dle komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice 
a dle schváleného Plánu společných zařízení.  
 
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem: 
katastrální území: Dohalice 
parc.č.      druh pozemku podle KN            vlastník  
897      ostatní plocha - silnice              Královéhradecký kraj  
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905          ostatní plocha - ostatní komunikace Obec Dohalice  
906          vodní plocha – vodní nádrž umělá           Obec Dohalice  

 

Popis stavby: 

Polní cesta DC 5 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 3,0/30 - jedná se o 
veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Účelem cesty je zpřístupnění okolních zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků a nové retenční nádrže VHO za účelem údržby. Vozovka cesty je 
navržena zpevněná zatravněná s jednostranným příčným sklonem 3,0% bez krajnic. Prvních 20 
m je navrženo s asfaltobetonovým krytem a štěrkovou krajnicí, v tomto úseku je cesta rozšířena 
pro usnadnění vjezdu techniky případně jejímu vyhnutí se. Na konci cesty je navržena 
manipulační plocha, konstrukce plochy bude shodná s přilehlou cestou. Délka cesty je 0,13321 
km. Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem volně do okolního terénu. V trase cesty se 
nacházejí dva propustky - km 0,00304 nový propustek pod sjezdem ze silnice III/3258. 
Propustek je navržen ze ŽB trub DN 600. Na vtoku bude zřízena vtoková jímka ze ŽB. Čela 
propustku jsou navržena šikmá z lomového kamene. Délka propustku je 9,9 m. Km 0,04728 - 
rekonstrukce stávajícího propustku na bezejmenném toku IDVT 10177399 od VN Vyhnálov. 
Propustek je navržen ze ŽB trub DN 1000. Čela propustku jsou navržena kolmá ze ŽB. Délka 
propustku je 7,0 m.  

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval Ing. Pavel Ibl, ČKAIT 0012886, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby; 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního 
úřadu. 

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytyčení prostorové polohy stavby. 
Vytyčovací protokol, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, bude 
předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 
stavby: 

a) Dokončení stavby. 

5. Stavba bude dokončena do 31.12.2026. 

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle 
zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí 
stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu 
zabezpečující odborné vedení realizace stavby.  

7. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého 
kraje, územní odbor, dopravní inspektorát ze dne 13.9.2022 č.j. KRPH-97728-2/ČJ-2022-
050206: 

• Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i 
přilehlých pozemcích komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném 
předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu 
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 
se zdejším dopravním inspektorátem 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. 
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• 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 se zdejším dopravním 
inspektorátem. 

• Jsou-li navržena některá nová dopravní připojení na silnici či místní komunikaci, je nutno 
v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, požádat příslušný silniční správní úřad o jejich povolení, kdy je též 
vyžadován předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. 
Upozorňujeme na nutné zajištění rozhledu dle ČSN 73 6001 (napojení polní cesty 
v území nezastavěném). Vegetace v rozhledu musí být odstraněna.   

8. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, 
odboru životního prostředí ze dne 17.10.2022 zn. SZ MMHK/166109/2022/ŽP2/Wag.  

9. Bude dodrženo závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové 
péče ze dne 10.11.2022 zn. SZ MMHK/166111/2022/PP/MEJ. 

10. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, 
odboru životního prostředí ze dne 20.10.2022 zn. SZ MMHK/173864/2022/ŽP1/Tlu: 

• Stavba bude provedena v rozsahu projektové dokumentace na akci R – 194 – polní 
cesta DC 5 v k.ú. Dohalice, kterou zpracovala společnost ND NOC s.r.o., Zlatnická 
10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, srpen 2022, odpovědný projektant Ing. 
Pavel Ibl, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – ČKAIT 0012886. 

• Stavební materiál pro realizaci stavby bude uskladněn a zabezpečen tak, aby 
v případě průchodu vod nemohlo dojít k jeho odplavení. 

• Realizací stavby nesmí dojít k poškození koryta vodního toku, či k jeho znečištění. 
Případný napadaný materiál, větve a zbytky dřevní hmoty budou neprodleně 
odstraněny z koryta vodního toku a příbřežních pozemků.  

• Při stavbě nebudou do koryta vodního toku umísťovány předměty, zemina a 
stavební materiál.  

• Technologie prováděných prací bude volena tak, aby byla minimalizovaná rizika 
vzniku znečištění povrchových vod. 

• K případným terénním úpravám musí být použit inertní materiál, který nemůže 
ohrozit kvalitu povrchové vody.  

 
Lokalizace místa: 

Název kraje Královéhradecký 
Název obce Dohalice 
Identifikátor katastrálního území 00268739 
Název katastrálního území Dohalice 
Parcelní čísla dle evidence katastru 
nemovitostí 

parc. č. 905, 897, 906,                                  
v  katastrálním území Dohalice. 

Číselný identifikátor vodního toku 10177399 
Název vodního toku bezejmenný tok - levostranný přítok 

Mlýnského potoka (náhonu) 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-04-03-0090-0-00 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1032765, 649471 

11. Před zahájením stavby budou v prostoru staveniště vytyčeny všechny sítě technické 
infrastruktury a zajištěna jejich ochrana před poškozením. Přitom budou dodrženy podmínky 
ochrany stanovené jejich vlastníky či správci a to: 

a) ČEZ Distribuce a.s. ze dne 1.2.2023 značka 001131507313 a ze dne 30.8.2022 značka 
001127650703 a ze dne 8.6.2022 značka 0101757316, 
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b) Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 3.10.2022 č.j. 

VAKHK/VHR/KT/22/3935, 

c) MO ČR Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – závazné 
stanovisko ze dne 20.2.2023 č.j. MO 134516/2023-1322, 

d) Telco Pro Services a.s. ze dne 8.6.2022 značka 0201426361, 

e) ČEZ ICT Services, a.s ze dne 8.6.2022 zn. 0700564043, 

f) GasNet Služby, s.r.o. ze dne 8.6.2022 zn. 5002632663, 

g) CETIN a.s. čj. 678693/22 ze dne 8.6.2022. 

12. Při provádění stavby 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.  

13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí ve smyslu § 119 stavebního zákona. 

  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02  Hradec Králové 
OBEC DOHALICE, Dohalice 17, 503 13  Dohalice 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04  Hradec Králové 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem 

 

Odůvodnění: 

Dne 25.11.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Speciální stavební úřady postupují podle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), pokud zvláštní 
právní předpisy pro stavby podle § 15 odst. 1 stavebního zákona nestanoví jinak. Povolení pro 
stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání 
územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, souhlas není správním 
rozhodnutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné 
stanovisko podle § 96 b.  

Speciální stavební úřady postupují podle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), pokud zvláštní 
právní předpisy pro stavby podle § 15 odst. 1 stavebního zákona nestanoví jinak. Povolení pro 
stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání 
územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, souhlas není správním 
rozhodnutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné 
stanovisko podle § 96 b.  

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta vydal závazné stanovisko pod zn. 
SZ MMHK/080936/2023 dne 17.4.2023. Podle tohoto závazného stanoviska je stavba R 194 - 
Polní cesta DC5, na pozemku p.č. 897, 905, 906 v k.ú. Dohalice v souladu se záměry územního 
plánování v dotčeném území. Dále stavební úřad uvádí, že se jedná o stavbu účelové 
komunikace – polní cesty – rekultivace vyjeté části polní cesty vyplývající ze schváleného plánu 
společných zařízení a z rozhodnutí o schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Dohalice – č.j. SPU 072685/2019, Sp. Zn. 2RP19827/2015-514201 ze dne 16.5.2019, 
rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.7.2019. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně 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 
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doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
stanoviska.  

Speciální 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. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v 
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend 

- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje 

- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru 

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

- ČEZ Distribuce, a.s. 

- České Radiokomunikace a.s. 

- ČEPS, a.s. 

- ČEPRO, a.s. 

- CETIN a.s. 

- ČEZ ICT Services, a.s. 

- Telco Pro Services, a.s. 

- GasNet Služby, s.r.o. 

- MERO ČR, a.s. 

- NET4GAS, s.r.o. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. 

- Vodafone Czech Republic a.s. 

- Obec Dohalice 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal 
v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich 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 
na nich těch osob, které jsou níže uvedeny v rozdělovníku tohoto rozhodnutí a proto jim přiznal 
postavení účastníka řízení. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Hradec Králové, OBEC DOHALICE, Královéhradecký kraj, Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, GasNet, s.r.o.. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Josef Hypius, Pavel Hypius, Robert Špička, Květuše Špičková, Věra Krejčová, PaedDr. 
Alena Richterová, Mgr., Jaroslava Krupičková, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet 
Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

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. 

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 spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o 
povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, 
pokud není stavebníkem. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno 
a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v 
těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby 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. 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat speciálnímu 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, 

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

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. 
 

 
Upozornění: 

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti 
vzniknou, tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech 
a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
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znehodnocením, odcizením nebo únikem. O odborném provedení stavby včetně instalací budou 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. 
Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím 
provozu, v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. 

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví 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 pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i 
organizaci oprávněné provádět archeologický výzkum), svůj záměr a umožnit mu provedení 
záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná 
organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 
15 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému 
pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. 

Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení 
§ 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební 
výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb. 

Dojde - li k archeologickému nálezu oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zmíněného 
zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu osobně nebo prostřednictvím obecního 
úřadu.  
 
 
 
 
  
Diana Vápeníková 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 
 
 
 
Příloha: 

1 x ověřená projektová dokumentace + štítek „STAVBA POVOLENA“ (po nabytí právní moci 
rozhodnutí). 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: rozdělovník 

účastníci (dodejky) 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec 
Králové, IDDS: z49per3 
OBEC DOHALICE, IDDS: pscbxfr 
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Josef Hypius, Dohalice č.p. 101, 503 13  Dohalice 
Pavel Hypius, Dohalice č.p. 101, 503 13  Dohalice 
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Robert Špička, Černilov č.p. 309, 503 43  Černilov 
Květuše Špičková, Dohalice č.p. 9, 503 13  Dohalice 
Věra Krejčová, Dohalice č.p. 2, 503 13  Dohalice 
PaedDr. Alena Richterová, Mgr., Bryksova č.p. 943, 198 00  Praha 98 
Jaroslava Krupičková, Sadová č.p. 83, 503 15  Nechanice 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic 
  
dotčené správní úřady: (dodejky) 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a  
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 
408/51, 502 00  Hradec Králové 
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 
502 00  Hradec Králové 
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 
408/51, 502 00  Hradec Králové 
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády 
č.p. 408/51, 500 03  Hradec Králové 3 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS: 
urnai6d 
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