
 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem  
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  

 
odbor dopravní a správní  

oddělení dopravy a silničního hospodářství  
 

 

Č. j.: MUDK-ODS/115863-2021/hlp38918 -2021/h lp                           Dvůr Králové nad Labem, dne 1.12.2021 

Vyřizuje: Ing. Petra Holzhauserová, DiS. 
Telefon: 499318102 
E-mail: holzhauserova.petra@mudk.cz 
 
 

Účastníci společného územního a stavebního řízení: 

Hlavní účastníci řízení v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu: 
Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona: stavebník 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov  

Účastník řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona: vlastník stavby či pozemku, na které má 
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě či 
tomuto pozemku jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem. 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupen                   
na základě plné moci Správou silnic, IČO 70947996, Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,  

500 04 Hradec Králové 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové,  

500 08  Hradec Králové 8 
Petržík Aleš, 11.11.1973, Horní Nemojov č.p. 357, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Petržíková Martina, 09.02.1976, Horní Nemojov č.p. 357, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Flégl Josef, 24.11.1972, Horní Nemojov č.p. 376, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Fléglová Ivana, 13.08.1973, Horní Nemojov č.p. 376, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Fejk Martin, 24.03.1975, Horní Nemojov č.p. 368, 544 61  Nemojov  
Fejková Kateřina, 25.10.1981, Horní Nemojov č.p. 368, 544 61  Nemojov 
Pavelková Nikol, 20.01.1983, Horní Nemojov č.p. 351, 544 61  Nemojov 
Špaček Štěpán, 17.08.1987, Horní Nemojov č.p. 386, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Špačková Simona, 21.03.1984, Horní Nemojov č.p. 386, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
 
Vedlejší účastníci řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu: 

Účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, na jejímž území má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn. 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov  
 
Účastník řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 
povolením přímo dotčeno (v případě doručování veřejnou vyhláškou jsou účastníci identifikováni 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s § 94m odst. 3) stavebního 
zákona): 
pozemkové parcely číslo: 1/2, 30, 54/5, 1/1, 3, 2/2, 147, 29/1, 28, 27, 18, 13/3, 15/4, 87/2, 87/4, 87/5, 
26, 25/3, 25/2, 20/5, 20/2, 20/4, 20/3, 6/4, 10, 7/1, 90, 146/1, 91, 92/8, 92/7, 92/5, 92/4, 77/4, 281/2, 
87/1, 87/7, 146/2, 80/1, 80/2, 51, 262, 256, 255/1, 245/2, 243, 239, 284/1, 237/5 v katastrálním území 
Horní Nemojov. 
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pozemkové parcely číslo: 261/1, 257/2, 257/4, 252/1, 252/2, 250/2, 250/1, 250/3, 198, 205, 206/1, 
206/2, 214/2, 237/4, 237/1, 235, 230, 229, ,226/2, 222, 218/2, 83/68, 83/56, 215/2, 215/7, 215/6, 
215/1, 215/5, 216/1, 216/4, 102/1, 101/4, 101/1, 93, 92/6, 92/2, 92/5, 92/4, 92/3, 27786/11, 86/42, 
86/21 83/49, 83/55, 83/15, 86/11, 86/21, 86/31,86/20, 86/6, 86/18, 86/1, 279, 85, stavební parcela číslo 
46, 51, 33 vše  v katastrálním území Starobucké Debrné. 
 

 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
Odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem, jako speciální stavební úřad (dále „stavební úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 15 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále "stavební zákon") vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a)  zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný dle ustanovení 
§ 11 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
obdržel dne 26.11.2021 pod č.j. ODS 114416-2021 od Správy silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 
70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové žádost o vydání společného povolení ve společném 
územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94j stavebního zákona pro stavbu: 
 

III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné 
 

na pozemku: pozemkové parcely číslo 507 v katastrálním území Dolní Nemojov, pozemkové parcely číslo 
2/1, 54/1, 87/1, 87/7, 92/6, 140, 146/1, 150/2 v katastrálním území Horní Nemojov, pozemkové parcely 
číslo 83/42, 83/54, 216/2, 278, 280/1, 281 v katastrálním území Starobucké Debrné. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení. 
 
stavební objekty: 
SO 102 Chodníky  
(dále také „stavba“) 
 
 

a) Druh a účel povolované stavby nebo její změny: 
Jedná se o výstavbu chodníků v délce 1757 m a 3 nástupišť autobusových zastávek. Součástí objektu je i 
zatrubnění silničního příkopu nutné pro zřízení chodníku v délce 1019 m. Chodník bude jednostranný 
v šířce 1,50 m a nástupiště BUS zastávek v šířce min. 2,00 m. 
 

b) Místo stavby a pozemky dotčené záměrem: 
 
k.ú. Dolní Nemojov 

parc.č. 
druh pozemku/způsob 

využití dle KN 
výměra 

m2 vlastník 

zábor m2 

dočasný trvalý 

507 ostatní plocha/silnice 307 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245/2, 50003 Hradec Králové  144 
 

 

k.ú. Horní Nemojov 

parc.č. druh pozemku/způsob výměra vlastník zábor m2 
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využití dle KN m2 dočasný trvalý 

140 ostatní plocha/silnice 7683 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245/2, 50003 Hradec Králové 0 2027 

2/1 lesní pozemek 1128 
Pavelková Nikol Bc., Horní Nemojov 351, 544 

61 Nemojov 0 16 

150/2 ostatní plocha/silnice 
 

223 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní 

Nemojov 13, 544 61 Nemojov 0 1 

87/1 
 

trvalý travní porost 9916 
SJM Flégl Josef a Fléglová Ivana, Horní 

Nemojov 376, 544 01 Nemojov 0 7 

87/7 
 

trvalý travní porost 3663 
SJM Petržík Aleš Ing. a Petržíková Martina, 

Horní Nemojov 357, 544 01 Nemojov 0 14 

146/1 ostatní plocha/silnice 1157 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní 

Nemojov 13, 544 61 Nemojov 6 1 

92/6 orná půda 2284 
SJM Fejk Martina a Fejková Kateřina, Horní 

Nemojov 368, 544 61 Nemojov 0 5 

54/1 Trvalý travní porost 1902 
SJM Špaček Štěpán a Špačková Simona, Horní 

Nemojov 386, 544 01 Nemojov 0 5 

 

k.ú. Starobucké Debrné 

parc.č 
druh pozemku/způsob 

využití dle KN 
výměra 

m2 vlastník 

zábor m2 

dočasný trvalý 

278 ostatní plocha/silnice 15497 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245/2, 50003 Hradec Králové 0 2139 

216/2 ostatní plocha/silnice 10 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní 

Nemojov 13, 544 61 Nemojov 8 0 

281 ostatní plocha/silnice 3798 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní 

Nemojov 13, 544 61 Nemojov 0 24 

83/42 ostatní plocha/silnice 587 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní 

Nemojov 13, 544 61 Nemojov 0 78 

83/54 lesní pozemek 32730 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, 

Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové 0 12 

280/1 ostatní plocha/silnice 1823 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní 

Nemojov 13, 544 61 Nemojov 18 0 
 

Popis objektů: 
Stavební objekt SO 102 Chodníky řeší výstavbu chodníku v délce 1750 m a nástupišť autobusových 
zastávek. Součástí objektu je i zatrubnění silničního příkopu nutné pro zřízení chodníku v délce 1019 m. 
Chodník bude jednostranný v šířce 1,50m a nástupiště BUS zastávek v šířce min. 2,00m příčný sklon 
chodníku bude max. 2,00%. Navržený chodník bude kopírovat novou niveletu vozovky SO 101 
Komunikace, podélný sklon chodníku je tak shodný s podélným sklonem komunikace. V rámci výstavby 
chodníků je navržena nová oboustranná autobusová zastávka ve staničení km 0,461 40 a km 0,567 00. 
Ve staničení km 1,426 00 je navržena nová točna autobusu. Ve staničeních km 0,173 00; km 0,618 00; 
km 1,104 50; km 1,412 00 a km 1,568 50, z důvodu nemožnosti dodrženi minimální délky signálního 
pasu je od jednoho realizace upuštěno dle ČSN 73 6110 Z1 čl. 10.1.3.1.14. 
 
Stavba bude umístěna a provedena v rozsahu a podle přiložené projektové dokumentace zhotovené 
spol. DI projekt s.r.o., Chelčického 686, 53351 Pardubice – Rosice, pod číslem zakázky 013/2021, datum 
03/2021, zodpovědný projektant Lukáš Třasák, ČKAIT 0701439 
 
Stavební úřad posoudil a ověřil podanou žádost o vydání společného povolení ve společném řízení se 
všemi předloženými doklady a podklady podle ustanovení § 94o stavebního zákona. 
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Stavební úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
zahájení společného řízení a současně podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na 
místě, i od ústního jednání, jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. 
 
Stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona současně stanovuje lhůtu, do kdy mohou dotčené 
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. 
Tato lhůta je stanovena na 
 
 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
 
 
Stavební úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozorňuje, že k později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.  
 
Podle § 94m odst. 2 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení 
se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků (v souladu s § 144 správního řádu) stavební úřad 
doručuje oznámením o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) 
a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům dle § 94k písm. e) se oznámení o zahájení řízení a další 
úkony v řízení doručují veřejnou vyhláškou. 
 
Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři zdejšího 
speciálního stavebního úřadu do vydání rozhodnutí (Odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a 
silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nejlépe v úředních hodinách po 
předchozí telefonické domluvě - vyřizuje Ing. Petra Holzhauserová, DiS., telefon: 499 318 102, e-mail: 
holzhauserova.petra@mudk.cz). 
 
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků 
společného 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 adresovanou 
na speciální stavební úřad. O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení 
zařazena do okruhu účastníků, rozhodne speciální stavební úřad a to formou usnesení v souladu s 
ustanovením § 28 správního řádu. 
 
Poučení podle § 94n pro účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek: 
Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může 
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno 
jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a 
stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení 
podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 
Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků 
na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, 
pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si 
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stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo 
rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.  
 
Poučení pro účastníky řízení podle příslušných ustanovení správního řádu: 
Podle § 36 odst. 1 správního řádu účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci řízení mají právo 
vyjádřit v řízení své stanovisko. 
Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Jedná se o možnost seznámení se s 
kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci. 
Rozhodnutí bude vydáno nejdříve za 3 pracovních dnů po skončení lhůty pro podání námitek účastníků 
řízení a stanovisek dotčených orgánů. Jedná se o možnost seznámení s kompletním spisem před 
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné v této době by 
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí 
prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 

       „otisk razítka“ 
 
Oprávněná úřední osoba:  
Ing. Petra Holzhauserová, DiS. 
odbor dopravní a správní 
oddělení dopravy a silničního hospodářství  
 
 
Příloha: 
Situace stavebního záměru 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje a na úředních deskách obce Nemojov a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

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 : 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou podle § 25 správního řádu a to 
účastníkům řízení, kterým je oznamováno veřejnou vyhláškou. 
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Žádáme obec Nemojov o fyzické a elektronické vyvěšení písemnosti na úředních deskách a po stažení 
o zaslání potvrzené písemnosti zpět na odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního 
hospodářství Dvůr Králové nad Labem. 
 
 

Obdrží: 

(datová schránka) 
Obec Nemojov, IDDS: pb5a6b2 
 sídlo: Dolní Nemojov č.p. 13, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L. 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Pavelková Nikol, IDDS: kee49yj 
 trvalý pobyt: Horní Nemojov č.p. 351, 544 61  Nemojov 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03  Hradec Králové 3 
 (doporučeně do vlastních rukou) 
Petržík Aleš, Horní Nemojov č.p. 357, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Petržíková Martina, Horní Nemojov č.p. 357, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Flégl Josef, Horní Nemojov č.p. 376, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Fléglová Ivana, Horní Nemojov č.p. 376, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Fejk Martin, Horní Nemojov č.p. 368, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L. 
Fejková Kateřina, Horní Nemojov č.p. 368, 544 61  Nemojov 
Špaček Štěpán, Horní Nemojov č.p. 386, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Špačková Simona, Horní Nemojov č.p. 386, 544 01  Dvůr Králové nad Labem  
(na vědomí) 
Krausová Alena, Pražská třída č.p. 775/19, Kukleny, 500 04  Hradec Králové 4 
dotčené orgány 
(interně) 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
(datová schránka) 
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, 
IDDS: urnai6d 
 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
 sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03  Hradec Králové 3 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku 
Pardubice, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
 
 

 


