Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Odbor výstavby a územního plánování
Č. j.:
Spis. a skart. znak:
Počet příloh:
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Vyřizuje: Ing. Lenka Emlarová
Telefon: 499 318 231
E-mail:
emlarova.lenka@mudk.cz
Datum:

02.11.2015

Účastníci řízení:
Žadatel:
Obec Kohoutov, IČO 00278017, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Zástupce žadatele:
MATEX HK s.r.o., IČO 25968807, Kladská č.p. 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Kohoutov, IČO 00278017, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996,
Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4,
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005,
Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
Václav Klecar, nar. 12.02.1973, Kohoutov 108, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Milada Klecarová, nar. 02.12.1975, Dr. M. Horákové č.p. 1914, 504 01 Nový Bydžov,
Václav Stránský, nar. 26.06.1984, Kohoutov 23, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Michal Přívratský, nar. 17.02.1977, Kohoutov 24, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Marcela Přívratská, nar. 02.05.1979, Kohoutov 24, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Štefan Grega, nar. 05.07.1959, Kohoutov 147, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Alena Gregová, nar. 11.04.1963, Kohoutov 147, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Josef Budinský, nar. 06.08.1976, Hajnice 141, 544 66 Partner Hajnice,
Ing. Petr Bláha, nar. 18.02.1942, Jablonecká č.p. 719/1, 190 00 Praha 9-Prosek,
Ladislav Jirousek, nar. 07.03.1972, Kohoutov 31, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Karel Hurdálek, nar. 26.01.1945, Kohoutov 33, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Jiřina Hurdálková, nar. 30.11.1949, Kohoutov 33, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Pavel Horáček, nar. 21.04.1968, Kohoutov 35, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Miroslav Budinský, nar. 26.10.1953, Slunečná č.p. 2415, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Marie Kubinová, nar. 20.03.1963, Kohoutov 39, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
František Sauer, nar. 23.01.1938, Kohoutov 46, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Dana Vojtasová, nar. 08.10.1961, Náchodská č.p. 444, Poříčí, 541 03 Trutnov 3,
Jaroslav Puhlovský, nar. 25.12.1939, Kohoutov 51, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Marie Puhlovská, nar. 20.03.1940, Kohoutov 51, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Yveta Nováková, nar. 21.02.1962, Josefa Vágnera č.p. 1774, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Hana Malá, nar. 03.09.1976, V Zahradách č.p. 395, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1,
Jiří Kočí, nar. 07.05.1964, Divišovská č.p. 2307/14, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415,
Dušan Fikejz, nar. 29.02.1972, Kohoutov 84, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
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Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč,
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397,
Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10,
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO 60197609,
Vinohradská č.p. 1632/180, 130 00 Praha 3-Vinohrady,
Karla Kočová, nar. 20.02.1945, Kohoutov 66, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Jiří Kočí, nar. 22.07.1943, Kohoutov 66, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, IČO 69797111,
Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28,
VITACREDIT s.r.o., IČO 28614488, Selské nám. č.p. 9/43, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9,
Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (identifikovaní označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
vlastníci pozemků (vč. staveb na nich) evidovaných v katastru nemovitostí zejména pod čísly: pozemkové
parcely číslo 141/3, 521/7, 521/6, 813/9, 105/1, 107/2, 99/5, 104/2, 84/1, 1254, 821, 863, 240/4, 44, 815/1,
41, 30/4, 25/1, 25/2 v katastrálním území Kohoutov

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 34 / 15 / O
Dne 20.07.2015 podala Obec Kohoutov, IČO 00278017, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
zastoupená na základě písemné plné moci společností MATEX HK s.r.o., IČO 25968807, Kladská č.p. 181/55,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
nové veřejné osvětlení, Kohoutov
na pozemku: pozemkové parcely číslo 141/2, 813/10, 148/15, 813/1, 145/1, 145/6, 145/2, 112, 109, 108/3,
108/5, 167/4, 827/7, 106/2, 108/1, 148/16, 167/2, 99/2, 99/3, 104/3, 104/5, 104/1, 827/4, 1257, 1244, 93,
94, 825, 91, 89, 205/10, 205/1, 80/4, 80/6, 80/2, 77/1, 77/2, 836, 209/2, 1225, 812/10, 869/1, 813/11, 213,
216, 217/1, 240/3, 240/2, 241, 812/21, 860/2 (ZE 860/1), 248/1, 248/2, 244, 812/7, 813/12, 812/22, 245/2,
916/21, 811/3, 811/2, 249/3, 249/1, 53, 54/2, 54/1, 30/1, 30/2, 30/5, 256/1, 812/1, 1236/1, 29/1, 31/1,
27/1, 916/1, 274/3, 812/2, 812/18, 13/1 a stavební parcela číslo 22 v katastrálním území Kohoutov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o provedení nového veřejného osvětlení v obci Kohoutov. Nové osvětlení bude podél komunikace
procházející obcí Kohoutov a bude rozděleno do dvou tras. Trasa 1 bude od nového rozvaděče RVO,
který bude umístěn na sloupu vedení NN na pozemku číslo 53 ke křižovatce od Choustníkova Hradiště. V této
trase bude položen kabel typu AYKY-J 4x16 mm2 a budou zde osazeny osvětlovací body S1 až S15. Trasa 2
bude od rozvaděče RVO k pile. V této trase bude položen kabel typu AYKY-J 4x25 mm2 a budou zde osazeny
osvětlovací body S17 až S66. Trasy kabelů co nejvíce využívají tras distribučních kabelů společnosti ČEZ
Distribuce a.s. Kabely budou uloženy v chráničkách ve volném terénu v hloubce 80 cm pod povrchem a pod
komunikací v hloubce 1,2 m. Osvětlovací body budou provedeny novými stožáry o výšce 7 m nad komunikací
v bezpaticovém provedení. Na sloupech budou umístěny rovné výložníky se svítidly s náklonem do 5o a délky
0,5 m. Tři navrhované sloupy budou vybaveny dvojramennými výložníky, které budou svírat úhel 90o.
Sloupy budou v zemi kotveny do pouzdrových betonových základů. Ovládání osvětlení bude
přes soumrakový spínač a časový spínač.
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") jako místně příslušný stavební
úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), a dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k vydání územního rozhodnutí,
posoudil záměr žadatele a připojené podklady v územním řízení podle ustanovení § 76 a dále podle
ustanovení § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 92 odst. 1
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stavebního zákona a podle ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
nové veřejné osvětlení, Kohoutov
na pozemku: pozemkové parcely číslo 141/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 813/10 (ostatní plocha
- silnice), 148/15 (trvalý travní porost) 813/1 (ostatní plocha – silnice), 145/1 (zahrada), 145/6 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 145/2 (zahrada), 112 (zahrada), 109 (zahrada), 108/3 (zahrada),
108/5 (zahrada), 167/4 (trvalý travní porost), 827/7 (ostatní ploch – ostatní komunikace), 106/2 (ostatní
plocha – neplodná půda), 108/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 148/16 (trvalý travní porost), 167/2
(trvalý travní porost), 99/2 (trvalý travní porost), 99/3 (trvalý travní porost), 104/3 (vodní plocha – vodní
nádrž umělá), 104/5 (zahrada), 104/1 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), 827/4 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 1257 (ostatní plocha - jiná plocha), 1244 (ostatní plocha – manipulační plocha), 93 (trvalý
travní porost), 94 (zahrada), 825 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 91 (trvalý travní porost), 89 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 205/10 (trvalý travní porost), 205/1 (trvalý travní porost), 80/4 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 80/6 (trvalý travní porost), 80/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 77/1
(zahrada), 77/2 (zahrada), 836 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 209/2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 1225 (ostatní plocha – neplodná půda), 812/10 (zahrada), 869/1 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 813/11 (ostatní plocha – silnice), 213 (trvalý travní porost), 216 (zahrada), 217/1 (zahrada),
240/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 240/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 241 (trvalý travní porost),
812/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 860/2 (ZE 860/1) (ostatní plocha – ostatní komunikace),
248/1 (ostatní plocha – neplodná půda), 248/2 (trvalý travní porost), 244 (ostatní plocha – manipulační
plocha), 812/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 813/12 (ostatní plocha – silnice), 812/22 (ostatní
plocha – jiná plocha), 245/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 916/21 (vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené nebo upravené), 811/3 (ostatní plocha – jiná plocha), 811/2 (ostatní plocha – jiná plocha),
249/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 249/1 (trvalý travní porost), 53 (zahrada), 54/2 (ostatní plocha
– ostatní komunikace), 54/1 (trvalý travní porost), 30/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), 30/2 (ostatní
plocha – jiná plocha), 30/5 (zahrada), 256/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 812/1 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), 1236/1 (ostatní plocha – neplodná půda), 29/1 (zahrada), 31/1 (zahrada), 27/1 (trvalý
travní porost), 916/1 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 274/3 (trvalý travní
porost), 812/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 812/18 (trvalý travní porost), 13/1 (zahrada)
a stavební parcela číslo 22 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kohoutov.
Podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích číslo 141/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace),
813/10 (ostatní plocha - silnice), 148/15 (trvalý travní porost) 813/1 (ostatní plocha – silnice),
145/1 (zahrada), 145/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 145/2 (zahrada), 112 (zahrada),
109 (zahrada), 108/3 (zahrada), 108/5 (zahrada), 167/4 (trvalý travní porost), 827/7 (ostatní ploch –
ostatní komunikace), 106/2 (ostatní plocha – neplodná půda), 108/1 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 148/16 (trvalý travní porost), 167/2 (trvalý travní porost), 99/2 (trvalý travní porost),
99/3 (trvalý travní porost), 104/3 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), 104/5 (zahrada), 104/1 (vodní
plocha – vodní nádrž umělá), 827/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1257 (ostatní plocha - jiná
plocha), 1244 (ostatní plocha – manipulační plocha), 93 (trvalý travní porost), 94 (zahrada), 825 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 91 (trvalý travní porost), 89 (ostatní plocha – ostatní komunikace),
205/10 (trvalý travní porost), 205/1 (trvalý travní porost), 80/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace),
80/6 (trvalý travní porost), 80/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 77/1 (zahrada), 77/2 (zahrada),
836 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 209/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1225 (ostatní
plocha – neplodná půda), 812/10 (zahrada), 869/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),
813/11 (ostatní plocha – silnice), 213 (trvalý travní porost), 216 (zahrada), 217/1 (zahrada),
240/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 240/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 241 (trvalý travní
porost), 812/21 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 860/2 (ZE 860/1) (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 248/1 (ostatní plocha – neplodná půda), 248/2 (trvalý travní porost), 244 (ostatní plocha
– manipulační plocha), 812/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 813/12 (ostatní plocha – silnice),
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812/22 (ostatní plocha – jiná plocha), 245/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 916/21 (vodní
plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 811/3 (ostatní plocha – jiná plocha),
811/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 249/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 249/1 (trvalý travní
porost), 53 (zahrada), 54/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 54/1 (trvalý travní porost),
30/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), 30/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 30/5 (zahrada),
256/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 812/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),
1236/1 (ostatní plocha – neplodná půda), 29/1 (zahrada), 31/1 (zahrada), 27/1 (trvalý travní porost),
916/1 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 274/3 (trvalý travní porost),
812/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 812/18 (trvalý travní porost), 13/1 (zahrada) a stavební
parcela číslo 22 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kohoutov, jak je zakresleno
ve výkresech: situační výkres veřejného osvětlení v měřítku 1:1000 označených C.2.1., C.2.2., C.2.3.,
C.2.4., C.2.5. a C.2.6., které jsou nedílnou součástí dokumentace stavby, kterou jako zodpovědný
projektant vypracoval Ing. Pavel Šandera, autorizovaný inženýr pro technologická zař. staveb
ČKAIT 0600617.
2. Stavba bude umístěna a provedena dle dokumentace stavby pro územní řízení ověřené stavebním
úřadem. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. 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.
4. Pro realizaci stavby postačí toto územní rozhodnutí, jelikož se jedná o stavbu nevyžadující stavební
povolení ani ohlášení dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona.
5. Dokončenou stavbu lze dle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu. Před dokončením stavby (zahájením užívání) je žadatel povinen postupovat
v souladu s ustanovením § 119 a následujících stavebního zákona, podat žádost o kolaudační souhlas,
zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy.
6. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy příslušné normové
hodnoty.
7. Žadatel zajistí, aby před zahájením provádění stavebních prací, byly vytyčeny veškeré inženýrské sítě.
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí
stanovené normovými hodnotami.
8. Žadatel je při přípravě stavby a při její realizaci povinen dodržet podmínky a požadavky vlastníků
(správců) sítí veřejné technické infrastruktury obsažené v jejich vyjádřeních, jedná se zejména
o vyjádření společnosti:
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 17.04.2015, značka 0100404332 vč. vyjádření k PD ze dne
04.05.2015, značka 1074268408
- O2 Czech Republic, a.s., ze dne 16.04.2015, čj.: 576395/15, včetně stanovení podmínek
ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s.
ze dne 21.04.2015, čj.: POS 364/15
9. Žadatel je povinen zajistit dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí silničního správního úřadu,
které dne 02.09.2015 pod čj.: ODP/77766-2015/bru29241-2015/bru vydal Městský úřad Dvůr Králové
nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství.
10. Žadatel je povinen zajistit dodržení podmínek stanovených ve vyjádření silničního správního úřadu,
které dne 13.07.2015 pod čj.: Obec/2015/22 vydala Obec Kohoutov.
11. 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. (Odpady ze stavby musí být zejména řádně
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tříděny a odstraněny v zařízení k tomuto účelu určeném. K využití nebo k odstranění odpadů může být
smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o odpadech.)
12. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 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
ustanovení § 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. 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.
14. V průběhu stavby je žadatel (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí.
V případě jakéhokoli znečištění je povinen toto na vlastní náklady ihned odstranit.
15. V souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona je žadatel povinen dbát na řádnou přípravu
a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat,
ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
16. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemky určují pozemkové parcely číslo 141/2, 813/10,
148/15, 813/1, 145/1, 145/6, 145/2, 112, 109, 108/3, 108/5, 167/4, 827/7, 106/2, 108/1, 148/16,
167/2, 99/2, 99/3, 104/3, 104/5, 104/1, 827/4, 1257, 1244, 93, 94, 825, 91, 89, 205/10, 205/1, 80/4,
80/6, 80/2, 77/1, 77/2, 836, 209/2, 1225, 812/10, 869/1, 813/11, 213, 216, 217/1, 240/3, 240/2, 241,
812/21, 860/2 (ZE 860/1), 248/1, 248/2, 244, 812/7, 813/12, 812/22, 245/2, 916/21, 811/3, 811/2,
249/3, 249/1, 53, 54/2, 54/1, 30/1, 30/2, 30/5, 256/1, 812/1, 1236/1, 29/1, 31/1, 27/1, 916/1, 274/3,
812/2, 812/18, 13/1 a stavební parcela číslo 22 v katastrálním území Kohoutov.
Účastníkem dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:
Obec Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Odůvodnění:
Dne 20.07.2015 podala Obec Kohoutov, IČO 00278017, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,
zastoupená na základě písemné plné moci společností MATEX HK s.r.o., IČO 25968807, Kladská č.p. 181/55,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: nové veřejné
osvětlení, Kohoutov, na pozemku: pozemkové parcely číslo 141/2, 813/10, 148/15, 813/1, 145/1, 145/6,
145/2, 112, 109, 108/3, 108/5, 167/4, 827/7, 106/2, 108/1, 148/16, 167/2, 99/2, 99/3, 104/3, 104/5, 104/1,
827/4, 1257, 1244, 93, 94, 825, 91, 89, 205/10, 205/1, 80/4, 80/6, 80/2, 77/1, 77/2, 836, 209/2, 1225,
812/10, 869/1, 813/11, 213, 216, 217/1, 240/3, 240/2, 241, 812/21, 860/2 (ZE 860/1), 248/1, 248/2, 244,
812/7, 813/12, 812/22, 245/2, 916/21, 811/3, 811/2, 249/3, 249/1, 53, 54/2, 54/1, 30/1, 30/2, 30/5, 256/1,
812/1, 1236/1, 29/1, 31/1, 27/1, 916/1, 274/3, 812/2, 812/18, 13/1 a stavební parcela číslo 22
v katastrálním území Kohoutov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Žadatel prostřednictvím svého zástupce výše uvedenou žádost doplňoval a to dne 10.08.2015 písemností
zaevidovanou pod čj.: VÚP/86364-2015/vls (chybějící SOBS se Státním pozemkovým úřadem),
dne 09.09.2015 písemností zaevidovanou pod čj.: VÚP/97248-2015/vls (aktualizovaný seznam vyjádření
s vyznačením platnosti a kopie Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací), dne 11.09.2015 písemností
zaevidovanou pod čj.: VÚP/98241-2015/vls (aktualizované LV s opravenou tabulkou Soupisu smluv o právu
provést stavbu dotčených nemovitostí) a dne 06.10.2015 pod čj.: VÚP/107451-2015/vls (opravené výkresy).
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Poslední doplnění bylo stavebnímu úřadu doručeno až po oznámení o zahájení územního řízení, stavební
úřad se rozhodl, že nebude postupovat dle ustanovení § 36 správního řádu, tedy že nebude seznamovat
účastníky řízení s novými podklady. Toto rozhodnutí učinil na základě skutečnosti, že doplnění spočívalo
v drobné opravě dvou výkresů (upřesnění trasy vedení a doplnění legendy) a skutečnosti, že nikdo
z účastníků řízení do podkladů rozhodnutí nenahlížel.
Stavební úřad opatřením ze dne 21.09.2015 vydaným pod čj.: VÚP/101965-2015/vls31040-2015/vls
oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a poučil je o možnosti
uplatnění závazných stanovisek a námitek. Současně podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona
nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě, jelikož se jedná o záměr umisťovaný v území,
ve kterém nebyl vydán územní plán.
Veřejné ústní jednání se konalo dne 27.10.2015 v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Kohoutov
a zúčastnili se ho Ing. Emlarová (stavební úřad), Ing. Hanuš (zástupce stavebníka), Ing. Grega (starosta obce
Kohoutov) a účastníci řízení Jaroslav Puhlovský a Marie Puhlovská. Účastníci po osvětlení situace vyslovili
souhlas se stavbou. Z řad veřejnosti se ústního jednání nikdo nezúčastnil. Při místním šetření stavební úřad
zkontroloval splnění informační povinnosti žadatele v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního
zákona. O výsledku veřejného ústního jednání byl sepsán protokol.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona, přitom vzal stavební
úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona je jako žadatel Obec Kohoutov, IČO 00278017, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem 1.
Obci Kohoutov, IČO 00278017, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, jakožto obci, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, postavení účastníka řízení přiznává stavební zákon
v ustanovení § 85 odst. 1 písm. b).
Účastníkem řízení je dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
(příslušnost hospodařit s majetkem státu – pozemek č. 141/2, 145/2, 1244, 80/4, 89, 205/1, 241
a podíl pozemku č. 869/1),
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996,
Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 (hospodaření se svěřeným majetkem
kraje – pozemek č. 148/15, 813/1, 813/10, 813/11 a 813/12),
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005,
Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 (právo hospodařit
s majetkem státu – pozemek č. 916/21 a 916/1),
Václav Klecar, nar. 12.02.1973, Kohoutov 108, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 145/1 a 148/16, oprávněný z věcného břemene na pozemku č. 145/6),
Milada Klecarová, nar. 02.12.1975, Dr. M. Horákové č.p. 1914, 504 01 Nový Bydžov
(spoluvlastník pozemku č. 145/1 a 148/16, oprávněný z věcného břemene na pozemku č. 145/6),
Václav Stránský, nar. 26.06.1984, Kohoutov 23, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník pozemku č. 145/6),
Michal Přívratský, nar. 17.02.1977, Kohoutov 24, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 112),
Marcela Přívratská, nar. 02.05.1979, Kohoutov 24, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 112),
Štefan Grega, nar. 05.07.1959, Kohoutov 147, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník pozemku č. 109 a spoluvlastník pozemku č. 108/3 a 108/5),
Alena Gregová, nar. 11.04.1963, Kohoutov 147, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 108/3 a 108/5),
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Josef Budinský, nar. 06.08.1976, Hajnice 141, 544 66 Partner Hajnice
(vlastník pozemku č. 167/2),
Ing. Petr Bláha, nar. 18.02.1942, Jablonecká č.p. 719/1, 190 00 Praha 9-Prosek
(vlastník pozemku č. 99/2),
Ladislav Jirousek, nar. 07.03.1972, Kohoutov 31, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník pozemku č. 99/3),
Karel Hurdálek, nar. 26.01.1945, Kohoutov 33, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 104/3 a 104/5),
Jiřina Hurdálková, nar. 30.11.1949, Kohoutov 33, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 104/3 a 104/5),
Pavel Horáček, nar. 21.04.1968, Kohoutov 35, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník pozemku č. 827/4),
Miroslav Budinský, nar. 26.10.1953, Slunečná č.p. 2415, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník pozemku č. 94),
Marie Kubinová, nar. 20.03.1963, Kohoutov 39, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník pozemku č. 91),
František Sauer, nar. 23.01.1938, Kohoutov 46, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník pozemku č. 80/2 a 80/6),
Dana Vojtasová, nar. 08.10.1961, Náchodská č.p. 444, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
(vlastník pozemku č. 77/1),
Jaroslav Puhlovský, nar. 25.12.1939, Kohoutov 51, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 77/2),
Marie Puhlovská, nar. 20.03.1940, Kohoutov 51, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 77/2),
Yveta Nováková, nar. 21.02.1962, Josefa Vágnera č.p. 1774, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(spoluvlastník pozemku č. 869/1),
Hana Malá, nar. 03.09.1976, V Zahradách č.p. 395, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
(vlastník pozemku č. 216),
Jiří Kočí, nar. 07.05.1964, Divišovská č.p. 2307/14, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
(vlastník pozemku č. 245/2 a 812/22),
Dušan Fikejz, nar. 29.02.1972, Kohoutov 84, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník pozemku č. 13/1 a 812/18),
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
(vlastník technické infrastruktury, oprávněný z věcného břemene k pozemku č. 13/1),
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
(vlastník technické infrastruktury),
Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
(zástavní právo smluvní pro pozemek č. 145/6),
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397,
Vinohradská č.p. 3218/169,Strašnice, 100 00 Praha 10 (zástavní právo smluvní pro pozemek
č. 112 a 91),
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO 60197609,
Vinohradská č.p. 1632/180, 130 00 Praha 3-Vinohrady (zástavní právo smluvní pro pozemek č. 112),
Karla Kočová, nar. 20.02.1945, Kohoutov 66, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(oprávněný z věcného břemene k pozemku č. 245/2 a 812/22),
Jiří Kočí, nar. 22.07.1943, Kohoutov 66, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(oprávněný z věcného břemene k pozemku č. 245/2 a 812/22),
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, IČO 69797111,
Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28, (oprávněný z věcného břemene
k pozemku č. 13/1),
VITACREDIT s.r.o., IČO 28614488, Selské nám. č.p. 9/43, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
(zástavní právo smluvní pro pozemek č. 13/1 a 812/18).

Č.j.: VÚP/114182-2015/vls31040-2015/vls

str. 8

Účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jsou osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Tyto osoby jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního
zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
vlastníci pozemků (vč. staveb na nich) evidovaných v katastru nemovitostí zejména pod čísly: pozemkové
parcely číslo 141/3 (orná půda), 521/7 (orná půda), 521/6 (ostatní plocha – manipulační plocha),
813/9 (ostatní plocha – silnice), 105/1 (zahrada), 107/2 (zahrada), 99/5 (vodní plocha – vodní nádrž umělá),
104/2 (zahrada), 84/1 (zahrada), 1254 (ostatní plocha – jiná plocha), 821 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 863 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 240/4 (ostatní plocha – jiná plocha), 44 (zahrada),
815/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 41 (zahrada), 30/4 (trvalý travní porost), 25/1 (trvalý travní
porost), 25/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Kohoutov.
V oznámení o zahájení řízení stavební úřad upozornil i na možnost, že v případě, že se i další osoby,
které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků územního řízení, se cítí být dotčeni
na 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 v souladu s ustanovením § 28 správního řádu svého účastenství domáhat, a to písemnou formou
adresovanou na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – odbor výstavby a územního plánování. Této
možnosti nikdo nevyužil.
Účastníci řízení, dotčené orgány i veřejnost byli v oznámení o zahájení řízení dále upozorněni na skutečnost,
že mohou uplatňovat závazná stanoviska, námitky a připomínky, které musí být uplatněny nejpozději při
veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Této možnosti nikdo nevyužil.
Stavební úřad dal ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí bylo vydáno po více než 3 dnech
po skončení lhůty pro podání námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů. Jednalo
se o možnost seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu
pro podání námitek. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil. Stavební úřad má tedy za to,
že s vydáním rozhodnutí všichni účastníci územního řízení souhlasí.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost vč. připojených podkladů. Žadatel k žádosti připojil
dokumentaci k územnímu řízení, kterou jako odpovědný projektant zpracoval Ing. Pavel Šandera,
autorizovaný inženýr pro technologická zař. staveb, ČKAIT 0600617 v červenci 2015 pod archivním číslem
120638 a která je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu.
Žadatel k žádosti doložil koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy, které vydal Městský úřad
Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí dne 12.02.2015 pod čj.: OŽP/5389-2015/nyp
300-2015/nyp, závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které vydal
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov dne 17.04.2015 pod čj.:
HSHK-1612-2/2015, rozhodnutí, které vydal Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy
a silničního hospodářství dne 02.09.2015 pod čj.: ODP/77766-2015/bru29241-2015/bru a kterým bylo
povoleno zvláštní užívání silnice č. III/30014 a vyjádření Obce Kohoutov ke zvláštnímu užívání komunikace,
které vydala Obec Kohoutov dne 13.07.2015 pod čj.: Obec/2015/22. Uvedená stanoviska a vyjádření nejsou
záporná ani protichůdná a podmínky v nich obsažené byly zapracovány do tohoto rozhodnutí.
Jelikož žadatel nemá ke stavbou dotčeným pozemkům vlastnická práva, byly z jeho strany stavebnímu
úřadu doloženy smlouvy o provedení stavby na cizím pozemku sepsané s vlastníky předmětných pozemků.
V provedeném územním řízení stavební úřad posoudil a projednal záměr žadatele (umístění stavby)
zejména z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona a dospěl k závěru, že záměr
je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území. Obec Kohoutov nemá vydán územní plán, má vymezené
zastavěné území postupem podle stavebního zákona. Zastavěné území bylo vymezeno opatřením obecné
povahy, které vydalo zastupitelstvo obce Kohoutov usnesením č. 18 dne 25.06.2008, účinnosti nabylo dne
11.07.2008. Pozemky dotčené stavbou se nacházejí v zastavěném území obce. V zastavěném území obce,
která nemá územní plán lze v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby
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občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické
infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; vymezování jiných pozemků a umisťování dalších staveb
na nich je možné, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené
jinými právními předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejné osvětlení je stavbou technické infrastruktury
a vzhledem k výše uvedeným ustanovením stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky dospěl stavební
úřad k závěru, že záměr žadatele je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Záměr je též v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že nebudou
negativně ovlivňovat okolní prostředí. V souladu s požadavky ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona,
stavební úřad stanovil, že stavebník bude po dokončení stavby, popřípadě části stavby schopné
samostatného užívání, postupovat v souladu s ustanovením § 119, 121 a 122 stavebního zákona.
Stavební úřad v průběhu řízení a při posuzování všech předložených dokladů, neshledal důvody, které
by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci
způsobem uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 81 správního řádu odvolat
ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, který bude o
odvolání rozhodovat, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
tohoto rozhodnutí.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů (jeden stejnopis pro každého
účastníka a správní orgán).

"otisk úředního razítka"

Ing. Lenka Emlarová
referentka odboru výstavby a ÚP

Správní poplatek ve výši 20 000,- Kč variabilní symbol 8008006141, stanovený dle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jako položka 17 bod 1. písm. f) sazebníku správních
poplatků, byl uhrazen dne 26.10.2015.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

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

Sejmuto dne........................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obecní úřad Kohoutov tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – veřejné vyhlášky na úřední desce
a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí – veřejné
vyhlášky, opatřeného potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list rozhodnutí)
na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto rozhodnutí –
veřejná vyhláška bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem.

Obdrží:
(datová schránka)
MATEX HK s.r.o., IDDS: ejkkhy2, Kladská č.p. 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
zastoupení pro: Obec Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje,
IDDS: 6m8k8ey, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Povodí Labe, státní podnik,
IDDS: dbyt8g2, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,
IDDS: ukmjjq2, Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.,
IDDS: b7dgfvj, Vinohradská č.p. 1632/180, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IDDS: x3eftbz, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
VITACREDIT s.r.o., IDDS: 5avmf92, Selské nám. č.p. 9/43, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
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(doporučeně do vlastních rukou)
Václav Klecar, Kohoutov č.p. 108, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Milada Klecarová, Dr. M. Horákové č.p. 1914, 504 01 Nový Bydžov
Václav Stránský, Kohoutov č.p. 23, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Michal Přívratský, Kohoutov č.p. 24, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marcela Přívratská, Kohoutov č.p. 24, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Štefan Grega, Kohoutov č.p. 147, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Alena Gregová, Kohoutov č.p. 147, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Josef Budinský, Hajnice č.p. 141, 544 66 Partner Hajnice
Ing. Petr Bláha, Jablonecká č.p. 719/1, 190 00 Praha 9-Prosek
Ladislav Jirousek, Kohoutov č.p. 31, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Karel Hurdálek, Kohoutov č.p. 33, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jiřina Hurdálková, Kohoutov č.p. 33, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Pavel Horáček, Kohoutov č.p. 35, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Miroslav Budinský, Slunečná č.p. 2415, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marie Kubinová, Kohoutov č.p. 39, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
František Sauer, Kohoutov č.p. 46, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Dana Vojtasová, Náchodská č.p. 444, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
Jaroslav Puhlovský, Kohoutov č.p. 51, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marie Puhlovská, Kohoutov č.p. 51, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Yveta Nováková, Josefa Vágnera č.p. 1774, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Hana Malá, V Zahradách č.p. 395, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
Jiří Kočí, Divišovská č.p. 2307/14, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Dušan Fikejz, Kohoutov č.p. 84, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Karla Kočová, Kohoutov č.p. 66, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jiří Kočí, Kohoutov č.p. 66, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(veřejná vyhláška)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Obecní úřad Kohoutov, úřední deska, Kohoutov č.p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
vyvěšeno pro: - veřejnost
- vlastníky pozemků (vč. staveb na nich) evidovaných v katastru nemovitostí
zejména pod čísly: pozemkové parcely číslo 141/3, 521/7, 521/6, 813/9, 105/1,
107/2, 99/5, 104/2, 84/1, 1254, 821, 863, 240/4, 44, 815/1, 41, 30/4, 25/1, 25/2
v katastrálním území Kohoutov
dotčené orgány (datová schránka, kurýr)
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,
IDDS: yvfab6e , Náchodská č.p. 475, 541 03 Trutnov 3
Obec Kohoutov, silniční správní úřad, IDDS: 5zcapkv, Kohoutov č.p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
a.a.

