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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(řízení dle zákona č. 416/2009 Sb.)
Sdělení
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený:
společností PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí, (dále také stavebník), podal dne 29. 3. 2019 (žádost byla postupně doplněna dne
20. 6. 2019, 14. 10. 2019, 30. 10. 2019, naposledy dne 8. 1. 2020) u zdejšího speciálního
stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat“
obsahující stavební objekty:
SO 101 - Silnice I/11
SO 201 - Most přes místní komunikaci
SO 202 - Rámový most v km 1,780
SO 203 - Rámový most v km 2,132
SO 701 - Protihlukové stěny
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také
správní orgán) jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
oznámil přípisem ze dne 25. 3. 2020 zn. KUKHK-18889/DS/2019-3 (Ku) v souladu
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu,
ustanovení § 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, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního
jednání a ohledání na místě.
Dotčené orgány mohli 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 se k nim nepřihlíží.
S tímto byli účastníci řízení a dotčené orgány seznámeny v oznámení o zahájení řízení.
Do spisu bylo doplněno:
- Úřad městyse Doudleby nad Orlicí, 517 42 Doudleby nad Orlicí – rozhodnutí povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les pod č. j. DNO 740 2019-5 20 KŽP ze dne 26. 3.
2020,
- informace stavebníka - pozemky parc. č. 3438, 3467, 3450, 3465, 3474 v k. ú. Doudleby
nad Orlicí jsou dotčeny převodem na nového vlastníka,
- v katastru nemovitostí jsou tyto pozemky označeny plombou - práva k nemovitostem
jsou dotčena změnou V-1810/2020-607 a V-1809/2020-607.
Žádné další podklady nebyly během řízení do spisu doplněny.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vyrozumívá
tímto účastníky řízení, že podle názoru správního orgánu bylo ukončeno shromažďování
podkladů pro vydání rozhodnutí v předmětné věci.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, respektive nahlédnout do spisového materiálu, vyjádřit
se k jeho úplnosti a navrhnout jeho doplnění. K tomuto Vám správní orgán stanovuje lhůtu 5
dnů od doručení tohoto sdělení.
Do podkladů lze nahlédnout na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, v úřední dny pondělí a středa, 8 – 17 hod., v jiné pracovní dny po
telefonické domluvě.
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 byli tito účastníci poučeni 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. Šárka Kubcová
referent oddělení silničního hospodářství
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Toto sdělení 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. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje.

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.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí a Městys Doudleby nad Orlicí tímto ve smyslu ustanovení §
25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto sdělení na úřední desce a elektronické
desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení sdělení, opatřené potvrzením o
vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Toto sdělení 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):
Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Správa
Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- zastoupený: společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem) – veřejnou vyhláškou
 vlastnické právo Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (vlastnické právo p. p. č.
111/38, 111/58, 111/39, 111/59, 111/40, 111/57, 111/41, 111/56, 111/42, 111/55,
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111/43, 111/54, 111/44, 111/53, 111/45, 111/52, 111/46, 111/51, 111/47, 111/50,
111/48 v k. ú. Kostelec nad Orlicí – SO 101,
p. p. č. 1593/1, 3473, 3471, 3470, 3469, 3462, 3460, 3457, 3448, 3428, 3431, 3421,
3424, 3414, 3417, 1593/53, 1593/52, 1593/54, 1488/9, 1593/55, 1593/59, 1593/56,
1593/58, 1593/62, 1593/60, 3476, 3258 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 101,
p. p. č. 1593/54, 1488/9, 1593/55, 1593/56 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 201,
p. p. č. 3414 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 202,
p. p. č. 1593/53, 1593/52 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 203,
p. p. č. 3457, 3448, 3431 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 701
vlastnické právo Hlaváček Ivo MgA., Na Bělisku 32, 517 42 Doudleby nad Orlicí
(vlastnické právo p. p. č. 3474, 3465, 3450 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 101, p. p.
č. 3450 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 701)
vlastnické právo Hlaváček Ivo MgA. a Hlaváčková Vlasta, Na Bělisku 32, 51742
Doudleby nad Orlicí (vlastnické právo p. p. č. 3467, 3438 v k. ú. Doudleby nad Orlicí
– SO 101, p. p. č. 3438 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 701)
 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) – veřejnou vyhláškou:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník
telekomunikační infrastruktury)
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury, zastoupený
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (provozovatel
distribuční soustavy a technické infrastruktury)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník energetického zařízení)
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)
věcné břemeno:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník
telekomunikační infrastruktury)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník energetického zařízení)
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(kabelové vedení)
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí (právo uložení
vodovodního potrubí veřejného vodovodu)
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení)
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:
p. p. č. 2350/1, 111/1, 2350/7, 2350/9, 2350/11, 2350/14, 2350/13, 2350/15, 2350/16, 2395/3,
2395/17, 2395/4, 2395/6, 2395/7, 2395/8, 2395/9, 2395/16, 2395/26, 2395/1 v k. ú. Kostelec
nad Orlicí
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p. p. č. 3273, 3324, 3323, 3472, 1460/16, 3368, 3369, 3272, 3271, 3270, 3269, 3268, 3468,
3367, 3366, 3464, 3466, 3210, 3463, 3208, 3206, 3264, 3263, 3207, 3205, 3262, 3261, 3260,
3436, 3437, 3434, 3435, 3147, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3432, 3429, 3430,
3433, 3427, 3426, 3425, 3422, 3423, 3420, 3416, 3418, 3419, 3415, 3008 3059, 3010, 3065,
723/1, 1592/11, 739/2, 3456, 1488/6, 1488/8, 3058, 738/4, 1487/2, 1487/1, 738/6, 743/10,
738/2, 3529, 3259, 3257 v k. ú. Doudleby nad Orlicí
a další, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena.
Dotčené orgány – do vlastních rukou (dodejky):
Ministerstvo obrany 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
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 38, 517 41
Kostelec nad Orlicí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na
Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo
náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
K vyvěšení na úřední desce:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
obec Kostelec nad Orlicí a Městys Doudleby nad Orlicí - dle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění-do vlastních rukou
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