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Účastníci stavebního řízení: 

Stavebník - účastník řízení v souladu s § 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona: 
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov 
 
Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 
zastoupen: 
Správou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice,  

500 04  Hradec Králové 4, 
Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č.p. 101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem  
Marian Pácalt, 04.05.1977, Havlíčkova č.p. 1663, 508 01  Hořice v Podkrkonoší 
 
Účastník dle § 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, mohou-
li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 

 
Účastník dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, 
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu 
pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo 
dotčeno (účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou v souladu s ustanovením § 112 
odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru): 
pozemkové parcely číslo: 1736, 18445, 1853, 1855, 1854, 1856, 1851, 1858, 1859, 1860,1861, 1862, 
1869, 1868, 1872, 1871, 1873, 1874, 1875, 1970, 1876, 1964, 1962, 193, 1949, 1946, 1948/1, 905/1, 
171/1, 1125/10, 1125/3, 1194/1 v katastrálním území Vilantice,  stavební parcely číslo: 64, 67/1, 67/2, 
63 v katastrálním území Vilantice. Pozemkové parcely číslo: 1156, 1251, 184 v katastrálním území Velký 
Vřešťov. 
 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ BEZ JEDNÁNÍ 
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) 
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Dne 31.01.2018 podal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 
130 00  Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 
Trutnov dále jen "stavebník") žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

 

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice 

na pozemku: pozemkové parcely číslo 1736, 1845, 1862, 1870, 1970 v katastrálním území Vilantice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 
 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o stavbu polní cesty, která má zajistit obslužnost pozemků z obce Vilantice pro zemědělskou 
techniku. Polní cesta je navržena kategorie P 4,5/30, celková délka 937 m, šířka 3,5 + 2x 0,5 m krajnice. 
Kryt je navržen z asfaltobetonu, dopravní zatížení IV, odvodnění pláně – sklon 3%, voda bude odvedena 
drenáží a odvodňovacím příkopem. Celkem je navrženo 6 sjezdů a dvě výhybny. 
 
 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální 
stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") dle ustanovení § 112 
odst. 2 stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu. 

 
 
Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od ústního jednání a místního šetření. 
Účastníci řízení mohou své námitky podat do 

 

10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu 
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. 

Účastník řízení může dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho 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 tohoto odstavce, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 
o asanaci území, se dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři odboru dopravy a silničního hospodářství, nejlépe v pondělí 
a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho 
zástupce písemnou plnou moc.  

 
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán 
ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze  
k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění 
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební 
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úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.  
 
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků 
stavebního 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 MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor dopravy a silničního hospodářství. 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. 
 
 
 

               „otisk razítka“ 
  v.r.   
     Ing. Petra Holzhauserová, DiS. 
odborný referent odboru dopravy a 
         silničního hospodářství 

 

Příloha:  Přehledná situace stavebního záměru 

 

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 : 
 
Obdrží: 

(datová schránka) 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Obec Vilantice, IDDS: y3vbjyn 
 sídlo: Vilantice č.p. 101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
(doporučeně do vlastních rukou) 
Marian Pácalt, Havlíčkova č.p. 1663, 508 01  Hořice v Podkrkonoší 
dotčené orgány 
(datová schránka) 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e 
 sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03  Hradec Králové 3 
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 
(doporučeně) 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - koordinátor,  

náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
ostatní veřejnou vyhláškou 

 




