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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 
sekce infrastruktury - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0328/20-15/Bn V Praze dne 7. června 2021 
Č. j.: DUCR-31602/21/Bn Telefon: +420 602 149 916 
Oprávněná úřední osoba: Bulíř Roman JUDr. E-mail: bulir@ducr.cz 
 

R O Z H O D N U T Í  

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro akci: 
“D 3 5  H o ř i c e  -  S a d o v á “ 

v rozsahu stavby dráhy: 
SO 101.4  Propustek v km 0,620 (pod žel tratí v žkm 27,070) 
SO 453     Úprava sdělovacího vedení ČD v km 0,9 
SO 463     Přeložka kabelu TO2 a ČD v km 9,79 

Stavebník:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, IČ:65993390, zastoupené na 
základě plné moci právnickou osobou: PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6, 
IČ:45272891 

Umístění stavby: 
Stavba v uvedeném rozsahu se nachází na pozemcích parc.č. 2479/5, 900/57, 3595/26, 900/96 v k.ú. 
Hořice v Podkrkonoší a na pozemcích parc.č. 589/1, 586/4, 655/22, 655/20, 655/21, 334/1 v k.ú. 
Sovětice. 

Stručný popis stavby: 
Jedná se dílčí část veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury v souladu s ustanoveními 
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 
 Propustek bude tvořen nosnou konstrukcí z prefabrikovaných železobetonových patkových 
trub DN 1000 mm. Na vtoku bude monolitická železobetonová vtoková jímka z betonu vnitřních 
rozměrů 1000 x 1400 mm, hloubky 3000 mm. Čelo na výtoku bude kolmé, monolitické, z betonu, 
v horní části zakončené římsou šířky 500 mm a výšky 300 mm. Na římsách bude osazeno zábradlí 
výšky 1100 mm. Celková délka propustku je 10,3 m v podélném sklonu 2%. Koryto příkopu na 
vtoku a výtoku bude vydlážděno lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože a zakončené 
betonovým prahem. 
 Sdělovací vedení koliduje se stavbou základu mostní podpěry i samotnou podpěrou mostní 
estakády převádějící dálnici D35 přes železniční trať Hradec Králové – Ostroměř. Kabel bude 
přeložen v rozsahu žkm 27,050 – žkm 27,120 mimo stavbu mostní opěry na drážní pozemek a 
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přiložen do trasy stávajících zabezpečovacích kabelů, tj. 3,46m od osy koleje vpravo ve směru 
staničení trati. Na překládaném kabelu bude provedena preventivní ochrana o délce 10m v blízkosti 
stavby základu mostní podpěry. Kabel bude uložen do chráničky nebo žlabu, po dobu výstavby 
propustku pod železniční tratí v žkm 27,073 bude vyvěšen přes stavební jámu. Přepojování kabelu 
bude koordinováno s přepojováním kabelu v rámci SO 463. 

Současná trasa kabelu kolmo protíná staveniště mostního objektu převádějící dálnici D35 
přes železniční trať Hradec Králové – Ostroměř. Kabel bude přeložen v rozsahu žkm 15,265 – 
15,335 mimo staveniště mostu na drážní pozemek a připoložen do trasy stávajících kabelů a 
optotrubky, které se nacházejí 2,9m od osy koleje vpravo ve směru staničení trati. Přepojování 
kabelu bude koordinováno s přepojováním kabelu v rámci SO 453. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a 
ustanoveními stavebního zákona.  

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou 
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 
18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u 
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit 
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě 
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby 
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, 
které jsou držiteli takového oprávnění. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení 
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno 
jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním 
žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, 
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stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 
odstranit. 

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v 
uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a 
Drážním úřadem. 

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný 
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady. 

17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při 
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček 
o zahájení stavebních prací.  

19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

20. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hořice, odboru životního 
prostředí, pod č.j.: MUHC-ŽP/10797/2020/JK ze dne 15.6.2020: 

- nutno dodržovat zákon o odpadech 
- odpady předávat pouze oprávněným osobám 
- po dobu 5 let uchovávat doklady o likvidaci odpadů 

21. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Správy železnic, státní organizace, Oblastního 
ředitelství Hradec Králové, pod č.j.:25243/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 17.7.2019, 
zejména: 

- Majetkoprávní vztahy budou vypořádány dle uzavřené rámcové Dohody o vzájemné 
spolupráci mezi SŽDC a ŘSD 

- realizační dokumentaci drážních objektů, včetně harmonogramu výluk a pomalých jízd 
v rámci ZOV, požadujeme předložit v co největším předstihu před zahájením stavby 
k odsouhlasení 

- stavbou dálničních mostů nad tratí a nového drážního propustku dojde k dotčení kabelových 
sítí SŽDC ve správě OŘ HKR a TÚDC. Tyto práce musí být prováděny za dohledu 
příslušných správců dotčených sítí 

- pro stavbu SO 101.4 (propustek pod tratí) musí být zhotovitelem zajištěny traťové výluky. 
Pro ostatní práce v obvodu dráhy s možným pohybem osob nebo rychle odstranitelných 
mechanizačních prostředků v průjezdném průřezu dráhy požadujeme zavedení pomalé jízdy, 
které je nutné projednat v dostatečném předstihu 

- celkový dohled nad stavbou v ochranném pásmu regionální dráhy bude vykonávat vedoucí 
Traťového okrsku (TO) Ostroměř 

- speciálním drážním dohledem nad stavbou drážního propustku SO 101.4 bude místní 
správce Správy mostů a tunelů OŘ HKR 

- realizace stavby smí být zahájena až po protokolárním předání drážních stavebních pozemků 
a zařízení SŽDC zhotoviteli za účasti pracovníka úseku technického náměstka OŘ HKR a 
všech dotčených správců sítí a zařízení nebo jimi určených zástupců dle podmínek tohoto 
stanoviska 

- staveniště nebudou odvodněny na drážní pozemky a do drážních příkopů podél trati 
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- po dokončení prací požádá investor Drážní úřad pro propustek SO 101.4 o zavedení 
zkušebního provozu a OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění 
výše uvedených podmínek. K žádosti předloží doklady potřebné pro uvedení stavby do 
zkušebního provozu, zejména: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby 
- geodetické zaměření stavby 
- zápis o předání a převzetí mezi zhotovitelem a investorem 
- další doklady potřebné k uvedení stavby do zkušebního provozu dle požadavku DÚ a SŽDC 

(např. TBZ – technicko bezpečnostní zkouška) 

22. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné 
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí 
stavebník Drážnímu úřadu. 

23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6-ti měsíců. 

24. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování 
rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

25. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena 
předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

26. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a 
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich 
vlastníkům. 

27. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025, včetně zkušebního provozu. 

 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, IČ:65993390, zastoupené 

na základě plné moci právnickou osobou: PUDIS a.s.,  Podbabská 1014/20,  16000 Praha, 
IČ:45272891 

• Město Hořice,  náměstí Jiřího z Poděbrad 342,  50819 Hořice, IČO:00271560 
• Obec Sovětice,  Sovětice 25,  50315 Sovětice, IČO:00269581 
• Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČO:70994234 

• a další účastníci označeni veřejnou vyhláškou 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, IČ:65993390, 

zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: PUDIS a.s.,  Podbabská 1014/20,  16000 
Praha, IČ:45272891 podal dne 28. dubna 2020 žádost o stavební povolení.  

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Drážní úřad na 
základě výsledku provedeného stavebního řízení vydal Rozhodnutí o stavebním povolení pod 
č.j.:DUCR-37392/20/Bn ze dne 30.června 2020. Proti uvedenému Rozhodnutí podalo Ministerstvo 
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životního prostředí, jako ústřední správní úřad, vyjádření z hlediska zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí s odůvodněním, že Rozhodnutí nebylo vydáno v souladu se zákonem o posuzování 
vlivů na životní prostředí a stavební řízení nebylo vedeno jako navazující řízení k záměru „D35 
Hořice – Sadová“. Ministerstvo dopravy, jako nadřízený správní orgán a drážní správní úřad ve 
zkráceném přezkumném řízení napadené Rozhodnutí Drážního úřadu zrušil a věc vrátil Drážnímu 
úřadu k novému projednání. 

Drážní úřad posoudil, že předmětná stavba je vedena jako navazující řízení ve smyslu § 9b až 
§ 9e zákona o posuzování vlivů, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou 
veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu. Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým 
počtem účastníků podle správního řádu. 

Stavební záměr byl posouzen dle zákona EIA a dne 4. července 2008 bylo Ministerstvem 
životního prostředí ČR vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
pod č.j.:51545/ENMV/08 a prodloužení jeho platnosti pod č.j.:MZP/2019/710/1 ze dne 5. listopadu 
2019, a pro navazující řízení bylo podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., vydáno dne 21. května 
2021 závazné stanovisko k ověření změn záměru pod č.j.: MZP/2021/710/2534. 

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 
Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem.  

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
• Územní rozhodnutí Městského úřadu Hořice, stavebního úřadu, pod č.j.: MUHC-

SU/15949/2012/VA ze dne 17.12.2012 
• Souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Hořice, 

stavebním úřadem, pod č.j.: MUHC-SU/20594/2019/VA ze dne 18.10.2019  
• Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, pod č.j.: DUCR-42694/19/Bn ze dne 

9.8.2019 
• Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pod 

zn.:25230/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 17.7.2019 
• Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pod 

zn.:25243/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 17.7.2019 
• Závazné stanovisko Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí, pod zn.: MUHC-

ŽP/14855/2018/ME ze dne 28.8.2018 
• Závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, pod č.j.: 

MMHK/183908/2018 ze dne 15.10.2018 
• Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pod č.j.: KHSHK 

25058/2019/HOK.HK/Ze ze dne 30.7.2019 
• Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, pod č.j.: 

HSHK-3551-2/2019 ze dne 22.7.2019 
• Závazné stanovisko Městského úřadu Hořice, odboru životního prostředí, pod č.j.: MUHC-

ŽP/10797/2020/JK ze dne 15.6.2020  
• Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
č.j.:51545/ENV/08 („stanovisko EIA“) vydané Ministerstvem životního prostředí, odborem 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, pod č.j.: MZP/2019/710/1 ze 
dne 5.11.2019 

• Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pro navazující řízení 

• Závazné stanovisko k ověření změn záměru vydané Ministerstvem životního prostředí, 
odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, pod č.j.: 
MZP/2021/710/2534 ze dne 21.5.2021 

• Stanovisko Povodí Labe, s.p., pod č.j. Pla/2019/027985 ze dne 10.9.201623023/2016 ze dne 
12.6.20199 
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• Vyjádření Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb, pod zn.: SZ 
SPU 

• Smlouva o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě uzavřená 
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železnic, státní organizací 

• Smlouva o budoucím předání a převzetí vyvolané investice mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR a Správou železnic, státní organizací 

• a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 13080 
Praha 3, IČ:25793349, osoba oprávněná ke zpracování projektové dokumentace: Ing. Petr 
Hradil – ČKAIT 0004785. 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad 
vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení 
Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, 
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává 
s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní 
úřad na náklady účastníka. 

 

Informace pro stavebníka: 
• Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

• Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad 
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže 
stavba již byla zahájena. 

Stavebník je podle § 8 odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, osvobozen od úhrady správního poplatku stanoveného podle sazebníku 
správních poplatků položky 18, bod 1, písm. f). 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
• Ověřená projektová dokumentace 
• Štítek „Stavba povolena“ 
 

  
„otisk úředního razítka“ Ing. Miroslav  H r o n  v.r.  

ředitel územního odboru Praha 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den 
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce 
Drážního úřadu. 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
• Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
• Městský úřad Hořice,  náměstí Jiřího z Poděbrad 342,  50819 Hořice 
• Obec Sovětice, Sovětice 25, 50315 Sovětice 

 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, zastoupené na základě 
plné moci právnickou osobou: PUDIS a.s.,  Podbabská 1014/20,  16000 Praha 6 

• Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1 
• Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice 
• Obec Sovětice, Sovětice 25, 50315 Sovětice 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí: 
k.ú. Hořice v Podkrkonoší: 
900/39, 900/57, 900/58, 900/62, 900/96, 900/97, 2409/13, 2409/28, 2481/1, 3595/18, 3595/23, 
3595/25, 3595/26, 3595/27 
k.ú. Sovětice: 
330/3, 332/1, 333, 334/3, 334/7, 370/5, 370/7, 370/13, 655/19, 655/23 
– doručuje se veřejnou vyhláškou. 

Dotčené orgány: 
• Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí,  Československé armády 408/51,  

50200 Hradec Králové 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence, Vršovická 65,  10010 Praha 10 
• Městský úřad Hořice,  náměstí Jiřího z Poděbrad 342,  50819 Hořice 

- stavební úřad 
- odbor životního prostředí 

Na vědomí: 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4 
 
Spis 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   


