
 

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/17635-2022/hlp1092-2022/hlp                                       Dvůr Králové nad Labem, dne 07.03.2022 
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 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupen                   
na základě plné moci Údržbou silnic, IČO 27502988, Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,  

500 04 Hradec Králové 

Účastník řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona: vlastník stavby či pozemku, na kterém 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 Královéhradeckého kraje p.o., IČO 70947996,  

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov  
Houžvičková Ivana, 13.08.1971, Staňkova Lhota č.p. 11, 507 43 Sobotka 
Marks Petr, 13.03.1949, Starobucké Debrné č.p. 161, Nemojov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Mikešová Romana, 19.02.1969, Potěminova č.p. 1082/1, 415 01 Teplice 1 
Ing. Patrová Blanka, 22.07.1958, Jiřetín pod Bukovou č.p. 110, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 
Ing. Dobiáš Pavel, PhD., 18.05.1979, Starobucké Debrné č.p. 234, Nemojov,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Dobiášová Hana, PhD., 19.10.1983, Starobucké Debrné č.p. 234, Nemojov,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem 
mBank S.A., organizační složka, IČO 2793445, Pernerova č.p. 691/42, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové,  

500 08  Hradec Králové 8 
Malý Pavel, 02.08.1958, Starobucké Debrné č.p. 187, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Bc. Kupská Petra, 18.04.1986, Starobucké Debrné č.p. 225, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Bc. Kupský Petr, 22.08.1983, Starobucké Debrné č.p. 225, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Scholzová Lenka, 06.06.1955, Starobucké Debrné č.p. 170, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Schinkmann Bruno, 24.12.1956, Březno č.p. 101, 294 06  Březno u Mladé Boleslavi 
Benáková Eva, 11.12.1958, Starobucké Debrné č.p. 185, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Bureš Zdeněk, 17.04.1961, Mnichovická č.p. 454, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Burešová Renata, 30.01.1963, Mnichovická č.p. 454, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Patra Stanislav, 09.03.1963,  Horní Nemojov č.p. 115, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Ptáčková Monika, 23.11.1964, Horní Nemojov č.p. 354, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Hladká Petra, 28.09.1979, Žďár nad Sázavou 1 č.e. 23, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Petera Ondřej, 23.05.1977, Horní Nemojov č.p. 119, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Vaněk Petr, 26.10.1963, Horní Nemojov č.p. 118, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vaňková Jiřina, 18.06.1943, Horní Nemojov č.p. 118, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
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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: 2/1, 30, 3, 150/2, 26, 149, 6/2, 6/1, 6/6, 6/3, 10, 6/4, 7/1, 145/1, 91, 92/6, 1/2, 
2/2, 147, 29/1, 28, 27, 18, 13/3, 15/4, 57/2, 57/4, 87/5, 87/8, 87/1, 87/7, 146/2, 92/8, 92/7, 92/5, 92/4, 
77/4, 54/1 vše v katastrálním území Horní Nemojov 
pozemkové parcely číslo: 261/2, 261/1, 257/2, 257/4, 262/1, 252/2, 250/2, 250/1, 80/1, 243, 239, 
237/5, 237/1, 235, 230, 229, 225, 226/3, 222, 250/2, 250/1, 250/3, 198, 205, 206/1, 206/2, 214/2, 
215/7, 215/6, 215/1, 215/5, 215/4, 216/1, 216/4, 201, 102/1, 101/4, 101/1, 93, 92/6, 92/2, 92/5, 92/4, 
92/3, 277, 86/42, 86/24, 85 vše v katastrálním území Starobucké Debrné. 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) 

 
 
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., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
obdržel dne 6.12.2021 pod č.j. ODS 116578-2021 od Královéhradeckéko kraje, Pivovarské náměstí 
1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupen na základě plné moci Údržbou silnic, IČO 
27502988, Královéhradeckého kraje a.s., 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 
SO 101 Komunikace 

 
na pozemku: pozemková parcela číslo 507 v katastrálním území Dolní Nemojov, pozemkové parcely číslo 
140, 1/1, 25/3, 20/5, 20/2, 20/4, 90, 80/2, 51 v katastrálním území Horní Nemojov, stavební parcela číslo 
1 v katastrálním území Horní Nemojov, pozemkové parcely číslo 278, 262, 256, 255/1, 245/2, 245/1, 
215/2, 83/54, 86/11, 86/21, 83/15, 86/31, 86/20, 86/6, 86/18, 85 v katastrálním území Starobucké 
Debrné, stavební parcela číslo 95 v katastrálním území Starobucké Debrné (dále jen "společné řízení"). 
 
Stavební úřad ve společném řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona  
 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 
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III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné 

SO 101 Komunikace 
 

na pozemku: pozemková parcela číslo 507 v katastrálním území Dolní Nemojov, pozemkové parcely číslo 
140, 1/1, 25/3, 20/5, 20/2, 20/4, 90, 80/2, 51 v katastrálním území Horní Nemojov, stavební parcela číslo 
1 v katastrálním území Horní Nemojov, pozemkové parcely číslo 278, 262, 256, 255/1, 245/2, 245/1, 
215/2, 83/54, 86/11, 86/21, 83/15, 86/31, 86/20, 86/6, 86/18, 85 v katastrálním území Starobucké 
Debrné, stavební parcela číslo 95 v katastrálním území Starobucké Debrné.  

Druh a účel stavby: pozemní komunikace  
-stavba pro dopravu 

Stavba obsahuje: 
stavební objekty: 
SO 101 Komunikace 
(dále také „stavba“) 
 
a) Druh a účel povolované stavby nebo její změny: 
Rekonstrukce komunikace III/29931 sloužící motorové i nemotorové dopravě, stavba trvalá.  
 
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 370 
KHK, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 

Hradec Králové, Správa silnic KHK 0 189 

 
 

k.ú. Horní Nemojov 

parc.č. 
druh pozemku/způsob 

využití dle KN 
výměra 

m2 vlastník 

zábor m2 

dočasný trvalý 

140 ostatní plocha/silnice 7683 
KHK, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 

Hradec Králové, Správa silnic KHK 104 5492 

1/1 lesní pozemek 14710 
Obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 544 61 

Nemojov 8 0 

25/3 
ostatní 

plocha/neplodná půda 717 
Stanislav Patra, Horní Nemojov 115, 544 01 

Nemojov 2 0 

St.1 
 

zastavěná plocha 736 
Stanislav Patra, Horní Nemojov 115, 544 01 

Nemojov 13 0 

20/5 zahrada 46 
Stanislav Patra, Horní Nemojov 115, 544 01 

Nemojov 7 0 

20/2 zahrada 278 
Ing. Ptáčková Monika, Horní Nemojov 354, 

544 01 Nemojov 40 0 

20/4 zahrada 11 
Ing. Ptáčková Monika, Horní Nemojov 354, 

544 01 Nemojov 1 0 

90 zahrada 1822 

Ing. Hladká Petra, Žďár na Sázavou ev.č. 1, 
59101 Ž.n.S., Ondřej Petera, Horní Nemojov 

119, 54401 Nemojov 58 0 

80/2 zahrada 1924 
Petr Vaněk, Horní Nemojov 118, 54401 

Nemojov 1 0 
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51 lesní pozemek 315615 
Česká republika, Lesy ČR, s.p., Přemyslova 

1106/19, 50008 Hradec Králové 4 0 

 

k.ú. Starobucké Debrné 

parc.č 

druh 
pozemku/způsob 

využití dle KN 
výměra 

m2 vlastník 

zábor m2 

dočasný trvalý 

278 ostatní plocha/silnice 15497 
KHK, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 

Hradec Králové, Správa silnic KHK 0 9432 

262 
 trvalý travní porost 54 

Česká republika, Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 7 0 

256 zahrada 1187 

Ivana Houžvičková, Staňkova Lhota 11, 
Sobotka, Petr Marks, Starobucké Debrné 161, 

54401 Nemojov, Mgr. Romana Mikešová, 
Potěminova 1082/1, 41501 Teplice 23 0 

278 ostatní plocha/silnice 15497 
KHK, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 

Hradec Králové, Správa silnic KHK 317 0 

255/1 zahrada 2251 
Ing. Blanka Patrová, č.p.10, 
46843 Jiřetín pod Bukovou 14 0 

st.95 zastavěná plocha 306 
Ing. Blanka Patrová, č.p.10, 
46843 Jiřetín pod Bukovou 6 0 

245/2 orná půda 6040 

SJM Ing. Pavel Dobiáš, PhD., Mgr. Hana 
Dobiášová, PhD., Starobucké Debrné 234, 

544 01 Nemojov 16 0 

245/1 trvalý travní porost 172 

SJM Ing. Pavel Dobiáš, PhD., Mgr. Hana 
Dobiášová, PhD., Starobucké Debrné 234, 

544 01 Nemojov 2 0 

215/2 zahrada 1473 
Obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 

544 61 Nemojov 0 6 

83/54 lesní pozemek 32730 
Česká republika, Lesy ČR, s.p., Přemyslova 

1106/19, 50008 Hradec Králové 97 0 

86/11 zahrada 1967 
Pavel Malý, Starobucké Debrné 187, 

54401 Nemojov 9 0 

86/21 zahrada 2350 
Bc. Petra Kupská, Bc. Petr Kupský, 

Strarobucké Debrné 225, 544 01 Nemojov 24 0 

83/15 lesní pozemek 402803 
Česká republika, Lesy ČR, s.p., Přemyslova 

1106/19, 50008 Hradec Králové 87 0 

86/31 trvalý travní porost 462 
Lenka Scholzová, Starobucké Debrné 170, 

544 01 Nemojov 6 0 

86/20 trvalý travní porost 1174 
Bruno Schinkmann, Březno č.p. 101, 

Březno u Mladé Boleslavi 33 0 

86/6 zahrada 723 
Eva Benáková, Starobucké Debrné 185, 

54401 Nemojov 9 0 

86/18 zahrada 1458 
SJM Zdeněk Bureš, Renata Burešová, 

Mnichovická 454, 28002 Kolín 5 0 

85 lesní pozemek 37199 
Česká republika, Lesy ČR, s.p., Přemyslova 

1106/19, 50008 Hradec Králové 29 0 

 
 
Popis objektů: 
Jedná se o rekonstrukci stávající silnice III/29931 v úseku od křižovatky se silnicí II/299. Celková délka 
úseku je 1992 m, v šířce vozovky 5,50 m s nezpevněnou krajnicí š. 0,50 m, základní příčný sklon je 
střechovitý 2,50 %. Součástí rekonstrukce je i zřízení nové autobusové zastávky. Ve staničení stavby km 
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0,461 resp. 0,567 a vymístění BUS zastávky na točnu ve staniční km 1,440. Autobusové zastávky jsou 
vzhledem k intenzitě provozu navrženy v jízdním pruhu. Součástí stavby je rekonstrukce podélných a 
příčných propustků a navazující potřebné úpravy vjezdů k nemovitostem. V rámci stavby bude obnoveno 
svislé a vodorovné dopravní značení. Technologie výstavby předpokládá dle diagnostiky vozovky 
ekonomickou variantu recyklace stávajících asfaltových vrstev za studena na místě. Navýšení nivelity je 
navrženo o +10 cm nad úroveň původní nivelity. Vozovka bude provedena z asfaltového betonu ACO 11, 
nezpevněné krajnice budou provedeny ze štěrkodrti. 
 
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. 
 

 

I. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela číslo 507 v katastrálním území Dolní 
Nemojov, pozemkové parcely číslo 140, 1/1, 25/3, 20/5, 20/2, 20/4, 90, 80/2, 51 v katastrálním 
území Horní Nemojov, stavební parcela číslo 1 v katastrálním území Horní Nemojov, pozemkové 
parcely číslo 278, 262, 256, 255/1, 245/2, 245/1, 215/2, 83/54, 86/11, 86/21, 83/15, 86/31, 86/20, 
86/6, 86/18, 85 v katastrálním území Starobucké Debrné, stavební parcela číslo 95 v katastrálním 
území Starobucké Debrné v souladu s projektovou dokumentací společného povolení, která byla 
vyhotovena v 03/2021 společností DI PROJEKT s.r.o., pod číslem zakázky 013/2021, zodpovědný 
projektant Lukáš Třasák, DiS, ČKAIT – 0701439 – autorizovaný technik pro dopravní stavby, 
specializace nekolejová doprava. 

 

II. Pro provedení stavby se stanoví následující podmínky: 
 

1. Stavba bude provedena na pozemku: pozemková parcela číslo 507 v katastrálním území Dolní 
Nemojov, pozemkové parcely číslo 140, 1/1, 25/3, 20/5, 20/2, 20/4, 90, 80/2, 51 v katastrálním 
území Horní Nemojov, stavební parcela číslo 1 v katastrálním území Horní Nemojov, pozemkové 
parcely číslo 278, 262, 256, 255/1, 245/2, 245/1, 215/2, 83/54, 86/11, 86/21, 83/15, 86/31, 86/20, 
86/6, 86/18, 85 v katastrálním území Starobucké Debrné, stavební parcela číslo 95 v katastrálním 
území Starobucké Debrné v souladu s projektovou dokumentací společného povolení, která byla 
vyhotovena v 03/2021 společností DI PROJEKT s.r.o., pod číslem zakázky 013/2021, zodpovědný 
projektant Lukáš Třasák, DiS, ČKAIT – 0701439 – autorizovaný technik pro dopravní stavby, 
specializace nekolejová doprava. 

2. Projektant odpovídá v souladu s § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost a úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, 
technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

3. Při provádění stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve 
znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 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. 

4. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto 
stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo 
prostřednictvím obecního úřadu. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky 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 dodavatele (zhotovitele) stavby sdělí stavebník 
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nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu, který toto rozhodnutí vydal. Zhotovitel 
určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby. 

6. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a příslušné normové hodnoty. 
8. Při realizaci stavby bude postupováno podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

s omezením v provádění stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení 
určených k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku 
osob a v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění 
účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. 

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit ochranu zdraví a 
života osob na staveništi. 

10. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o nakládání s jednotlivými druhy 
odpadů budou předloženy v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

11. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí 
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.  

12. Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě 
oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného 
archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře 
písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 
pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení 
zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění archeologických 
výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, 
nebo prostřednictvím obecního úřadu. 

13. Je povinností stavebníka v dostatečném časovém předstihu (tzn. min. 30 dní) před zahájením prací 
o tomto informovat vlastníky (správce) dotčených inž. sítí. 

14. Dojde-li v průběhu provádění prací ke škodám na majetku, které nebyly způsobeny jeho špatným 
technickým stavem, bude toto neprodleně a na náklady stavebníka odstraněno. 

15. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního 
zákona. Stavebník je povinen dle ustanovení § 122 stavebního zákona podat stavebnímu úřadu 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož obsahové 
náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů a bude doložena 
náležitostmi dle ustanovení § 121 stavebního zákona. 

16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, č.j. KRPH-78050/Čj-2021-
051006-VJ, ze dne 27.10.2021: 
- V rámci realizace návrhu dále požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro 
vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně 
technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky 
ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisů. 

17. Budou dodrženy podmínky stanovené v koordinovaném stanovisku odboru životního prostředí, 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, č.j. MUDK-OŽP/86750-2021/nyp27805-2021, vydaného dne 
15.10.2021, a to zejména: 
17.1 Při provádění stavebních prací ani následně nesmí docházet k poškozování stromů, ani jejich 
kořenových systémů. 

17.2  Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na lesní pozemky. 



Č.j. MUDK-ODS/17635-2022/hlp str. 7 

 
17.3 Pokud bude výkop probíhat do 2,5 m v blízkosti stromů rostoucích na lesním pozemku, tak 
bude prováděn ruční výkop nebo hloubení s použitím odsávací techniky. Při hloubení výkopů nesmí 
být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba 
kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky 
mrazu. 

17.4 Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich 
kořenový systém.  

17.5 Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl 
prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, 
jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny 
je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být 
pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.  

17.6 Při stavební činnosti je potřeba zabezpečit kmen dřevin vypolštářovaným bedněním z fošen 
vysokým nejméně 2 m. Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

17.7 Orgán ochrany přírody dále požaduje, aby byl při ochraně dřevin respektován Arboristický 
standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

17.8 Při kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí je větší jak 80 cm a keřů o 
větší ploše jak 40 m2, je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Orgánem příslušným k vydání 
povolení je Obecní úřad Nemojov.  Pokud dřeviny nedosahují stanovených rozměrů, tak je možné je 
pokácet bez povolení orgánu ochrany přírody. Rovněž pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, nebo 
zastavěná plocha a nádvoří, není třeba povolení ke kácení.  

18. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku, které vydal Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č.j. MUDK-OŽP/115826-2021/ott82-2022: 
18.1. Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“ a dle normy ČSN 73 6201 „Projektování 
mostních objektů“. 
18.2. Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 
„Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 99010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Vodní 
tok nesmí být ovlivněn zaústěnými srážkovými vodami z dešťové kanalizace. 
18.3. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových a podzemních vod. 
18.4. Profil nově budovaného propustku bude odpovídat hodnotě Q100 (7,250 m3/s). Stávající 
nivelita bude zachována. 
18.5. Zahájení prací bude oznámeno správci vodního toku nejméně 10 dní předem (Petr Jíra, tel. 
606 081 094, e-mail: petr.jira@lesycr.cz), správce toku bude rovněž přizván na kontrolní dny, kde by 
se řešily případné změny oproti předložené projektové dokumentaci. 
18.6. Při vlastní realizaci budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace povrchových 
vod ropnými látkami (pohonné hmoty, provozní kapaliny), stavebními hmotami i zeminou. Na 
březích koryta vodního toku ani v jejich manipulačním pásmu (6 m od osy koryta vodního toku) 
nebude skladován žádný materiál nebo výkopek, který by mohl být odtud splaven. Tento prostor 
též nebude využíván k parkování stavebních vozidel a strojů. 

19. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Sekce ekonomická a majetková 
Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, sp.zn. 118707/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 
30.09.2021.  

20. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasném stanovisku Agentury logistiky, Regionální 
středisko vojenské dopravy Hradec Králové vydaného pod č.j. MO 273341/2021-5512HK, ze dne 
17.09.2021. 

21. Budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí, které vydal Městský úřad Dvůr Králové nad 
Labem, odbor životního prostředí dne 27.10.2021, pod č.j. MUDK-OŽP/101002-2021/sim34078-
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2021. 

22. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101471579 ze dne 
25.02.2021, zn. 00112222502 ze dne 8.12.2021. 

23. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 
564753/21 ze dne 25.02.2021, č.j. 875075/21 ze dne 08.12.2021.  

24. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku, které vydal Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství 
ze dne 21.9.2021, č.j. KUKHK-31806/DS/2021-2 (Ku), 
- Požadujeme upravit vodorovné dopravní značení tak, aby přední dveře autobusu byly v místě 

signálního pásu (viz ČSN 736425-1, uvést do souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

25. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření ke stavbě, které vydala Správa silnic KHK, dne 
3.1.2021, č.j. SSKHK/SS/18248/2021. 

26. Po dokončení stavby podá stavebník u Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy 
a silničního hospodářství žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude 
doložena zejména těmito doklady: 
➢ Projektová dokumentace skutečného provedení stavby;  

➢ Zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou;  

➢ Zápis o uvedení terénu do původního stavu po dokončených zemních pracích s vlastníky stavbou 

dotčených pozemků;  

➢ Stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby;  

➢ Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního 

zákona) - atesty, certifikáty, hutnící zkouška, prohlášení o shodě apod.  

➢ Doklad o likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby;  

➢ Zápis o odevzdání a převzetí stavby.  

➢ Vyjádření Policie České republiky – Dopravní inspektorát, Trutnov, k užívání stavby po jejím 

dokončení. 

 
Odůvodnění: 
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., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
obdržel dne 6.12.2021 pod č.j. ODS 116578-2021 od Královéhradeckéko kraje, Pivovarské náměstí 
1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupen na základě plné moci Údržbou silnic, IČO 
27502988, Královéhradeckého kraje a.s., 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, SO 101 Komunikace, na pozemku: 
pozemková parcela číslo 507 v katastrálním území Dolní Nemojov, pozemkové parcely číslo 140, 1/1, 
25/3, 20/5, 20/2, 20/4, 90, 80/2, 51 v katastrálním území Horní Nemojov, stavební parcela číslo 1 v 
katastrálním území Horní Nemojov, pozemkové parcely číslo 278, 262, 256, 255/1, 245/2, 245/1, 215/2, 
83/54, 86/11, 86/21, 83/15, 86/31, 86/20, 86/6, 86/18, 85 v katastrálním území Starobucké Debrné, 
stavební parcela číslo 95 v katastrálním území Starobucké Debrné. Uvedeným dnem podání žádosti bylo 
zahájeno společné řízení. 

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. 

Stavební úřad opatřením pod č.j.: MUDK-ODS/4060-2022/hlp1092-2022/hlp ze dne 12.1.2022 podle 
§ 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného 
řízení a současně podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě, i od ústního 
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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 stanovil lhůtu, do kdy mohou dotčené 
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky.  

Tato lhůta byla stanovena na 15 dnů od doručení výše uvedeného oznámení o zahájení společného 
řízení  pod č.j.: MUDK-ODS/4060-2022/hlp 1092-2022/hlp ze dne 12.1.2022. 

Stavební úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. 

Stavební úřad současně v uvedeném oznámení o zahájení společného řízení pod MUDK-ODS/4060-
2022/hlp 1092-2022/hlp ze dne 12.1.2022 poučil účastníky řízení následovně: 

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 
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 5 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. 

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 
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zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou 
na stavební úřad. 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. 

Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři zdejšího 
stavebního úřadu do vydání rozhodnutí (Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem, nejlépe v úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00, nebo úterý, čtvrtek a pátek: 
8:00 - 11:30 hod., případně v jiné době po předchozí telefonické domluvě, vyřizuje Ing. Petra 
Holzhauserová, DiS., telefon:499 318 102, E-mail: holzhauserova.petra@mudk.cz). 

Námitky účastníků řízení, důkazy účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů nebyly ve výše 
uvedené stanovené lhůtě uplatněny.  
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, přitom vzal 
stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad 
na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem 
řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona je jako žadatel a stavebník Královéhradecký kraj, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupen na základě plné moci 
Údržbou silnic, IČO 27502988, Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. 

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 Královéhradeckého kraje p.o., IČO 70947996,  

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov  
Houžvičková Ivana, 13.08.1971, Staňkova Lhota č.p. 11, 507 43 Sobotka 
Marks Petr, 13.03.1949, Starobucké Debrné č.p. 161, Nemojov, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Mikešová Romana, 19.02.1969, Potěminova č.p. 1082/1, 415 01 Teplice 1 
Ing. Patrová Blanka, 22.07.1958, Jiřetín pod Bukovou č.p. 110, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 
Ing. Dobiáš Pavel, PhD., 18.05.1979, Starobucké Debrné č.p. 234, Nemojov,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Dobiášová Hana, PhD., 19.10.1983, Starobucké Debrné č.p. 234, Nemojov,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem 
mBank S.A., organizační složka, IČO 2793445, Pernerova č.p. 691/42, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové,  

500 08  Hradec Králové 8 
Malý Pavel, 02.08.1958, Starobucké Debrné č.p. 187, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Bc. Kupská Petra, 18.04.1986, Starobucké Debrné č.p. 225, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Bc. Kupský Petr, 22.08.1983, Starobucké Debrné č.p. 225, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Scholzová Lenka, 06.06.1955, Starobucké Debrné č.p. 170, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Schinkmann Bruno, 24.12.1956, Březno č.p. 101, 294 06  Březno u Mladé Boleslavi 
Benáková Eva, 11.12.1958, Starobucké Debrné č.p. 185, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Bureš Zdeněk, 17.04.1961, Mnichovická č.p. 454, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Burešová Renata, 30.01.1963, Mnichovická č.p. 454, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Patra Stanislav, 09.03.1963,  Horní Nemojov č.p. 115, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Ptáčková Monika, 23.11.1964, Horní Nemojov č.p. 354, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Hladká Petra, 28.09.1979, Žďár nad Sázavou 1 č.e. 23, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Petera Ondřej, 23.05.1977, Horní Nemojov č.p. 119, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Vaněk Petr, 26.10.1963, Horní Nemojov č.p. 118, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vaňková Jiřina, 18.06.1943, Horní Nemojov č.p. 118, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
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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: 2/1, 30, 3, 150/2, 26, 149, 6/2, 6/1, 6/6, 6/3, 10, 6/4, 7/1, 145/1, 91, 92/6, 1/2, 
2/2, 147, 29/1, 28, 27, 18, 13/3, 15/4, 57/2, 57/4, 87/5, 87/8, 87/1, 87/7, 146/2, 92/8, 92/7, 92/5, 92/4, 
77/4, 54/1 vše v katastrálním území Horní Nemojov 
pozemkové parcely číslo: 261/2, 261/1, 257/2, 257/4, 262/1, 252/2, 250/2, 250/1, 80/1, 243, 239, 
237/5, 237/1, 235, 230, 229, 225, 226/3, 222, 250/2, 250/1, 250/3, 198, 205, 206/1, 206/2, 214/2, 
215/7, 215/6, 215/1, 215/5, 215/4, 216/1, 216/4, 201, 102/1, 101/4, 101/1, 93, 92/6, 92/2, 92/5, 92/4, 
92/3, 277, 86/42, 86/24, 85 vše v katastrálním území Starobucké Debrné. 
V řízení byla doložena následující stanoviska, souhlasy, sdělení a rozhodnutí dotčených orgánů:  
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Trutnov, ze dne 27.10.2021 pod č.j.: KRPH-78050/Čj-2021-051006. 
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pod č.j. HSHK-4971-2/2021 ze dne 18.10.2021. 
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové pod č.j. MO 273341/2021-
5512HK ze dne 17.09.2021. 
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, pod spis.zn. 118707/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 30.9.2021. 
- MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č.j. MUDK-OŽP/100844-2021/nyp36338-
2021 ze dne 2.11.2021. 
- MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č.j. MUDK-OŽP/101002-2021/sim34078-
2021 ze dne 27.10.2021. 
- Obecní úřad Nemojov, 544 61 Dolní Nemojov čp. 13, pod č.j. 27/2021/Nyj ze dne 1.3.2021. 
- MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, Koordinované stanovisko dotčených orgánů 
státní správy vydané pod č.j. MUDK-OŽP/86750 -2021/nyp 27805-2021ze dne 15.10.2021.   
- Krajská hygienická stanice KHK kraje, sp.zn. S-KHKSHK 29230/2021/2, ze dne 5.10.2021. 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství ze dne 21.9.2021, č.j. KUKHK-31806/DS/2021-2 (Ku), 
 

Podle ustanovení § 94o stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad 
posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:  

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,  

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,  

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.  

(2) Stavební úřad dále ověřil zejména, zda  

a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 
výstavbu,  

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného 
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.  

(3) Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství v průběhu řízení dospěl k závěru, že stavební záměr je 
v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona a rozhodl o vydání společného povolení pro výše 
uvedený stavební záměr.  

Podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní 
moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 
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Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se můžou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje 
– odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu  ve lhůtě 
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo 
řízení, jež mu předcházelo. 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 (dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu). 

 

 
 
 

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 
 
 
Oprávněná úřední osoba:  
Ing. Petra Holzhauserová, DiS. 
odbor dopravní a správní 
oddělení dopravy a silničního hospodářství  
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje a na úřední desce 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. 
Žádáme obec Nemojov o fyzické a elektronické vyvěšení písemnosti na úřední desce 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) 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Obec Nemojov, IDDS: pb5a6b2 
 sídlo: Dolní Nemojov č.p. 13, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L. 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Dobiáš Pavel, IDDS: bqtvxwp 
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 trvalý pobyt: Starobucké Debrné č.p. 234, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Dobiášová Hana, IDDS: f3m2bz6 
 trvalý pobyt: Starobucké Debrné č.p. 234, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Schinkmann Bruno, IDDS: 6wb4mpa 
 trvalý pobyt: Březno č.p. 101, 294 06  Březno u Mladé Boleslavě 
Ptáčková Monika, Ing., Horní Nemojov č.p. 354, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
mBank S.A., organizační složka, IDDS: rtjdda6 
 sídlo: Pernerova č.p. 691/42, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
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 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
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 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4  
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
(doporučeně do vlastních rukou) 
Houžvičková Ivana, Staňkova Lhota č.p. 11, 507 43  Sobotka 
Marks Petr, Starobucké Debrné č.p. 161, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Mikešová Romana, Potěminova č.p. 1082/1, 415 01  Teplice 1 
Patrová Blanka, Jiřetín pod Bukovou č.p. 110, 468 43  Albrechtice v Jizerských horách 
Malý Pavel, Starobucké Debrné č.p. 187, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Kupská Petra, Starobucké Debrné č.p. 225, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Kupský Petr, Starobucké Debrné č.p. 225, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Scholzová Lenka, Starobucké Debrné č.p. 170, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Benáková Eva, Starobucké Debrné č.p. 185, Nemojov, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Bureš Zdeněk, Mnichovická č.p. 454, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Burešová Renata, Mnichovická č.p. 454, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Patra Stanislav, Horní Nemojov č.p. 115, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Hladká Petra, Žďár nad Sázavou 1 č.e. 23, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Petera Ondřej, Horní Nemojov č.p. 119, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vaněk Petr, Horní Nemojov č.p. 118, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vaňková Jiřina, Horní Nemojov č.p. 118, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
(dotčené orgány)  
(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 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství  
 oddělení silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q 
 sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství  
 oddělení zemědělství, IDDS: gcgbp3q 
 sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r 
 sídlo: Habrmanova č.p. 19/1, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
(interně) 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 

544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
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