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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM PROJEDNÁNÍ PO DOPLNĚNÍ
SPISU Č. 33012-2018
A
O SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ PRO ROZHODNUTÍ
(Územní řízení o umístění stavby s názvem
„D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ“)
(předmětné územní řízení je řízením navazujícím dle § 3g) bod 1. zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění)
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad
(dále též jen „stavební úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platných předpisů
(dále jen "stavební zákon"), místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“) a na základě pověření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ze dne 31.10.2017 č.j.KUKHK-31878/UP/2017/OS dle ustanovení
§ 13 odst. 4 stavebního zákona obdržel dne 04.09.2018 pod č. případu 97315-18 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zastoupený SUDOP PRAHA a.s.,
IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem:
„D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ“
na pozemcích v katastrálních územích: Brod nad Labem, Brusnice, Choustníkovo Hradiště,
Dolní Vlčkovice, Dvůr Králové nad Labem, Hořenice, Horní Žďár, Kocbeře, Kyje u Hajnice, Slotov,
Stanovice u Kuksu, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Záboří u Dvora Králové,
Zboží u Dvora Králové, (dále též jen „stavba“ nebo „záměr“).
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo územní řízení zahájeno.
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Předmět územního řízení:
a) Základní popis stavby:
Předmětem stavby je novostavba dálnice v parametrech normové kategorie D 25,5/120 v délce
cca 19,63 km. Jedná se o směrově rozdělenou komunikaci s omezeným přístupem. Součástí úseku D11
1108 jsou dvě mimoúrovňové křižovatky - MÚK Choustníkovo Hradiště (D11 x I/37)
a MÚK Kocbeře (D11 x II/300). Ostatní křížení s dopravní infrastrukturou jsou mimoúrovňová
bez napojení na hlavní trasu dálnice. Součástí stavby jsou dále zejména mostní objekty a konstrukce,
protihlukové stěny, tunel, související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, nové účelové
komunikace pro přístupy na pozemky a úpravy sítí technické infrastruktury a vodotečí.
Součástí stavby je i kácení dřevin rostoucích mimo les (viz B. Souhrnná technická zpráva Kapitola 1.2.8 Dendrologický průzkum).
Předmětná stavba bude součástí mezinárodního dálkového tahu E67 Varšava – Wroclaw – Hradec
Králové – Praha. Stavba zajistí propojení navazujících staveb dálnice D11 1107 a D11 1109
a zvýší dopravní obslužnost území.
b) Seznam stavebních objektů (Příloha č. I)
-

a dále též A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva a grafická část dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby – viz odkaz:
www.mudk.cz/d11

c) Stavba bude umístěna na pozemcích (Příloha č. II)
d) Pozemky dotčené pouze prováděním stavby (Příloha č. III)
e) Pozemky dotčené kácením dřevin (vyžadujícímu povolení ke kácení) a náhradní výsadbou
Příloha č. IV)
Stavební úřad opatřením ze dne 12.02.2021 pod č.j.MUDK-VÚP/12812-2021/bre33012-2018 v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení o umístění výše
uvedené stavby a současně k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo
dne 26.03.2021 před kulturním zařízením Hankův dům čp. 299, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Stavební úřad tímto opatřením sděluje, že spis byl následně doplněn zejména:
I.

těmito závaznými stanovisky dotčených orgánů:

•

Ministerstvo životního prostředí – Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence - Závazné stanovisko k ověření změn záměru ze dne 21.04.2021
č.j.MZP/2020/710/3156,

•

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor územního plánoví a stavebního řádu Závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 17.05.2021 č.j. KUKHK-10147/UP/2021
(obnovené závazné stanovisko),

•

MO – sekce nakládání s majetkem MO – Závazné stanovisko ze dne 23.06.2021
č.j.133522/2021-1150-OÚZ-Br (obnovené závazné stanovisko),
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II.

výřezy z Katastrálních situací č. 18 a č. 20 s vyznačením upřesnění záměru v návaznosti na
uplatněné námitky Zdeňka a Lenky Holasových a Antonína Michka (viz příloha č. VIII a č. IX),

III.

stanovisky/vyjádřeními dotčených orgánů a žadatele k uplatněným námitkám a k upřesnění
záměru,

IV.

stanovisky/vyjádřeními vlastníků veřejné technické infrastruktury v případě, že u těch
předchozích již uplynula platnost.

Veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí včetně dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, vyjádření, závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů jsou zpřístupněny
k osobnímu nahlédnutí na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odboru výstavby a územního plánování,
Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a to zejména v úřední dny:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. V ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě
(email: brezska.andrea@mudk.cz; tel. č. 499 318 295).

S ohledem na výše uvedené stavební úřad dle § 89 odst. 1 až 4 stavebního zákona tímto opatřením
sděluje, že:
a) Účastníci územního řízení mají možnost uplatnit námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto
opatření.
b) Dotčené orgány mají možnost uplatnit závazná stanoviska ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto
opatření.
c) Veřejnost má možnost uplatnit připomínky ve lhůtě 30 dní ode zveřejnění tohoto opatření
na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona,
může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Veškeré námitky, připomínky a (závazná) stanoviska je třeba zasílat písemnou formou na adresu
MěÚ Dvůr Králové – odbor výstavby a územního plánování, Náměstí T.G. Masaryka 38, 544 01
Dvůr Králové nad Labem, nebo elektronicky (do datové schránky města Dvůr Králové nad Labem:
mu5b26c, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: epodatelna@mudk.cz
nebo brezska.andrea@mudk.cz), případně je možné tyto uplatnit formou osobního podání na podatelně
MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
V námitkách a připomínkách jsou účastníci řízení a osoby z řady veřejnosti povinni uvést
(vyjma výše uvedeného) též své identifikační údaje dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu (případně
také telefonní číslo, e-mailovou adresu).
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Veškeré již dříve uplatněné námitky a připomínky jsou součástí spisu a budou náležitě vyhodnoceny.

Poučení:
Navazující řízení se dle § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. vždy považuje za řízení s velkým počtem
účastníků podle § 144 správního řádu.
Stavba dálnice je vybranou stavbou dopravní infrastruktury ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 písm. a)
zákona č. 416/2009 Sb. Na řízení uvedené stavby se tudíž vztahují příslušná ustanovení zákona
č. 416/2009 Sb.
Dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. se v řízení podle stavebního zákona,
které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje postupem
podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území
má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou
vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, se dle ustanovení § 87 odst. 3
stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků řízení identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít
písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí
den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě doručování ve správních obvodech několika obcí, se písemnost považuje za doručenou
patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Sdělení dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu:
Stavební úřad tímto opatřením ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení
a osobám z řady veřejnosti před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí a to až do vydání rozhodnutí, ke kterému dojde nejdříve 10. den ode dne skončení lhůty
pro uplatňování námitek, připomínek a závazných stanovisek stanovené tímto opatřením.
Jedná se o možnost seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci,
nikoli o další lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými,
k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení v ustanovení
§ 89 odst. 1 stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk razítka“
Ing. Andrea Březská
vedoucí oddělení stavebního úřadu odboru VÚP
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Přílohy:
I. Seznam stavebních objektů
II. Seznam pozemků, na kterých má být stavba umístěna (včetně pozemků dotčených jejím
prováděním)
III. Seznam pozemků dotčených pouze prováděním stavby
IV. Seznam pozemků dotčených kácením dřevin (podléhajícímu povolení ke kácení)
a náhradní výsadbou
V. Návrh okruhu účastníků územního řízení
VI. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
VII. Grafické vyjádření záměru
VIII. Výřez ze situace č. 18 s vyznačením upřesnění záměru
IX. Výřez ze situace č. 20 s vyznačením upřesnění záměru

Obdrží:
Účastníci územního řízení: [Příloha č.V]
Žadatel a obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn – jednotlivě
Ostatní účastníci územního řízení – veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány: (jednotlivě)
Ministerstvo životního prostředí, (Praha, Hradec Králové),
IDDS: 9gsaax4, sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Královéhradecký kraj, Krajský úřad - k rukám koordinátora,
IDDS: gcgbp3q, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Ministerstvo zemědělství,
IDDS: yphaax8, sídlo: Těšnov č.p. 65/17, 110 00 Praha 1-Nové Město
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
IDDS: gf9adwf, sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
sídlo: Habrmanova č.p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj, IDDS: 85q8cb6,sídlo: Slezská č.p. 100/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Ministerstvo dopravy,
IDDS: n75aau3, sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky - oddělení obecní policie, zbraní a dopravního
inženýrství, IDDS: 6bnaawp,sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby dopravní policie,
IDDS: urnai6d, sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Trutnov,
IDDS: urnai6d, sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát - Náchod,
IDDS: urnai6d, sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
Drážní úřad,
IDDS: 5mjaatd, sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady, 121 06 Praha 2
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Úřad pro civilní letectví,
IDDS: v8gaaz5, sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Státní plavební správa,
pobočka Děčín, IDDS: pwzaih7, sídlo: Jankovcova č.p. 1534/4, 170 00 Praha 7-Holešovice
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
IDDS: hjyaavk, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
IDDS: yvfab6e, sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Státní pozemkový úřad,
IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Český telekomunikační úřad, Útvar pro východočeskou oblast,
IDDS: a9qaats, sídlo: Sokolovská č.p. 58/219, 190 00 Praha 9-Vysočany
sídlo: Sokolovská č.p. 58/219, 190 00 Praha 9-Vysočany
Město Jaroměř, MěÚ Jaroměř - k rukám koordinátora,
IDDS: sbwbzd5, sídlo: nám. Československé armády č.p. 16, 551 01 Jaroměř 1
Obec Heřmanice, Obecní úřad Heřmanice
(zejm. civilní ochrana, silniční správní úřad, ochrana přírody a krajiny), IDDS: h78asvj
sídlo: Heřmanice č.p. 13, 552 12 Heřmanice nad Labem
Obec Hořenice, Obecní úřad Hořenice
(zejm. civilní ochrana, silniční správní úřad, ochrana přírody a krajiny), IDDS: xitas4f
sídlo: Hořenice č.p. 42, 551 01 Jaroměř 1
Město Dvůr Králové nad Labem, MěÚ Dvůr Králové nad Labem - koordinátor,
IDDS: mu5b26c,sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Kocbeře, Obecní úřad Kocbeře
(zejm. civilní ochrana, silniční správní úřad, ochrana přírody a krajiny), IDDS: x5zb2jt
sídlo: Nové Kocbeře č.p. 53, 544 64 Kocbeře
Obec Choustníkovo Hradiště, Obecní úřad Choustníkovo Hradiště
(zejm. civilní ochrana, silniční správní úřad, ochrana přírody a krajiny, IDDS: g9dbnky
sídlo: Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Obec Stanovice, Obecní úřad Stanovice
(zejm. civilní ochrana, silniční správní úřad, ochrana přírody a krajiny), IDDS: r66j2wj
sídlo: Stanovice č.p. 36, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší
(zejm. civilní ochrana, silniční správní úřad, ochrana přírody a kraji, IDDS: 4tsbaib
sídlo: Horní Vlčkovice č.p. 105, Vlčkovice v Podkrkonoší, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Vítězná, Obecní úřad Vítězná
(zejm. civilní ochrana, silniční správní úřad, ochrana přírody a krajiny), IDDS: v83a696
sídlo: Kocléřov č.p. 123, 544 62 Vítězná
Město Trutnov, MěÚ Trutnov - k rukám koordinátora,
IDDS: 3acbs2c, sídlo: Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Obec Hajnice, Obecní úřad Hajnice
(zejm. civilní ochrana, silniční správní úřad, ochrana přírody a krajiny), IDDS: 8nwbkz5
sídlo: Hajnice č.p. 109, 544 66 Hajnice
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Toto opatření včetně příloh musí být vyvěšeno po dobu 30 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 oznámení.
Obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn [viz příloha č. V. b)], tímto stavební úřad
žádá o neprodlené vyvěšení tohoto oznámení o zahájení územního řízení včetně všech jeho příloh
na úřední desce a elektronické desce úřadu a o ponechání zde po dobu 30 dnů.
Po sejmutí je třeba oznámení o zahájení územního řízení včetně všech jeho příloh s uvedením data
vyvěšení a sejmutí zaslat na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad
Labem.
Toto oznámení včetně všech jeho příloh bude rovněž vyvěšeno na úřední desce a elektronické desce
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

