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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

Oznámení o zahájení řízení 
o změně stavby před dokončením 

 
Dne 10.10.2022 podala obec Doubravice, IČ 00580759, Doubravice 155, 544 51 Doubravice u 
Dvora Králové nad Labem (dále jen „žadatel“) u odboru dopravního a správního, oddělení 
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, žádost o 
změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu 
 

Chodníky podél II/325 Doubravice – směr Bílá Třemešná 
 
na p.p.č. 791, 654, 662, 663, 677/1, 708/1, 721, 763/1 a na st. p.č. 134, 145, 148, 149, 161, 
167, vše v k.ú. Doubravice u Dvora Králové 
 
spočívající ve změně stavby: 
 
Z1 posun místa pro přecházení 
Z2 úprava vjezdu dle nového stavu 
Z3 změna vjezdu a oplocení 
Z4 doplnění vjezdu dle nového stavu 
Z5 doplnění vjezdu 
Z6 opěrná zeď a samostatný sjezd u RD č.p. 96 
Z6 úprava vjezdu 
 
Tímto dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.  
 
Stavba byla povolena ve společném územním a stavebním řízení pod Č. j.: MUDK-ODP/1357-
2020/fof 21602-2019 ze dne 07.01.2020 s nabytím právní moci rozhodnutí dne 08.02.2020.  
 
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 
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řádu (stavební zákon), v platném znění (dále "stavební zákon") a místně příslušný dle 
ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění platných předpisů 
(dále jen „správní řád“), a v souladu s ust. § 118 odst. 3 a ust. § 112 odst. 1 stavebního 
zákona, oznamuje zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením spočívající ve výše 
uvedených změnách, dle předložené projektové dokumentace. 
Protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu § 
112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.  
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům dotčených orgánů, námitkám 
účastníků řízení, popřípadě důkazům nebude podle § 112 odst. 2 stavebního zákona 
přihlédnuto. Po uplynutí shora uvedené lhůty budou shromážděny veškeré podklady pro 
vydání rozhodnutí. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí a to do 5 dnů od uplynutí lhůty k uplatnění závazných 
stanovisek a námitek. Poté bude ve věci rozhodnuto.  
 
Poučení 
 
Podle § 114 odst. 1 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve 
větě první, se nepřihlíží.  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, podle ust. § 114 odst. 2 stavebního 
zákona, se nepřihlíží.  
Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.  
Účastníci řízení jsou ve smyslu ust. § 36 odst. 1 a 2 správního řádu oprávněni navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, dále mají právo 
vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu jsou povinni 
označit důkazy na podporu svých tvrzení. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na 
Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a 
silničního hospodářství, v úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod).  
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
  
 
Bc. Kateřina Butová, v. r. 
odborná referentka oddělení dopravy 
a silničního hospodářství 
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Příloha:  
ověřená situace PK- Z1 posun místa pro přecházení 
ověřená situace PK- Z2 úprava vjezdu dle nového stavu 
ověřená situace PK- Z3 změna vjezdu a oplocení 
ověřená situace PK- Z4 doplnění vjezdu dle nového stavu 
ověřená situace – Situace změn přehledná 
ověřená situace PK- Z5 doplnění vjezdu 
ověřená situace PK- Z6 opěrná zeď a samostatný sjezd u RD č.p. 96 
ověřená situace PK- Z6 úprava vjezdu 
ověřená situace – Situace změn přehledná 
 
 
 
Obdrží:  
účastníci (dodejky)  
Obec Doubravice, IDDS: ef8beny sídlo: Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L. 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 
500 04 Hradec Králové 4  
Real Consult Invest s.r.o., IDDS: 3hqwi4f sídlo: Keltičkova č.p. 1906/46, Slezská Ostrava, 710 
00 Ostrava 10  
ČSOB Stavební spořitelna, IDDS: ukmjjq2 sídlo: Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5  
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, IDDS: fj8ny4i sídlo: Horova č.p. 824/17, Pražské 
Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2  
RNDr. Iva Zusková, U krbu č.p. 593/32, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108  
Oldřich Štěpán, Doubravice č.p. 94, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem  
Jana Štěpánová, Doubravice č.p. 94, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem  
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IDDS: vjtg3cb sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 
Praha 4-Nusle  
Jaroslav Petera, Ke hřbitovu č.p. 46/4, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Jaroslav Petera, Ke hřbitovu č.p. 46/4, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Petra Fleková, Doubravice č.p. 97, 544 51 Doubravice u Dvora Králové n/Labem  
Zdenka Hulíková, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Ing. Pavel Hlavatý, Doubravice č.p. 66, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.  
Radim Kunc, Doubravice č.p. 101, 544 51 Doubravice u Dv.Kr.n.L.  
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk sídlo: Vyskočilova č.p. 1422/1a, 140 00 Praha 4-
Michle  
Miroslav Hrdina, Trotinka č.p. 395, 507 71 Miletín  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 
Děčín 2  
GasNet Služby, s.r.o.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 130 00 Praha 3-Žižkov  
 
ostatní veřejnou vyhláškou  
úřední deska Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem  
úřední deska obce Doubravice  
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dotčené správní úřady  
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  
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor životního prostředí - koordinátor, náměstí T. 
G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1  
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 
hjyaavk, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany  
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - vodní hospodářství, náměstí T. G. 
Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1  
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
 
Ostatní účastníci: veřejná vyhláška – úřední deska  
 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

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

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