
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  

NAŠE ZNAČKA: MMHK/163054/2018/HA/MR  

VYŘIZUJE: Ing. arch. Jana Marečková  
TELEFON: +420 495 707 612 
E-MAIL: jana.mareckova@mmhk.cz  

DATUM: 11.9.2018 

Dle rozdělovníku 

Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Sovětice – oznámení o konání veřejného 
projednání  

Magistrát města Hradec Králové jako příslušný úřad územního plánování dle u§ 6 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: 
stavební zákon), vykonává v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém 
správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta 
Magistrátu města Hradec Králové. 

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec 
Králové, na žádost obce Sovětice, „Změnu č.1 Územního plánu Sovětice“ (dále jen  Z1 ÚP Sovětice). 
Z1 ÚP Sovětice je pořizována v souladu s ustanovením § 55b stavebního zákona na základě „Zprávy 
o uplatňování ÚP Sovětice v uplynulém období 2015 – 2017“ (schválené Zastupitelstvem obce 
Sovětice dne 31.1.2018), ve které je výslovně uvedeno, že změna bude pořizována zkráceným 
způsobem. 

V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a za použití § 20 stavebního zákona; a v souladu se zákonem 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Magistrát města Hradec Králové, 
odbor hlavního architekta řízení o návrhu Z1 ÚP Sovětice a oznamuje konání veřejného projednání 
návrhu Z1 ÚP Sovětice dne  17. října 2018 (středa) v 8:30 hodin na Magistrátu města Hradec 
Králové, v zasedací místnosti č. 94 (levá část budovy - II. patro). 

S návrhem Z1 ÚP Sovětice se můžete seznámit na Obecním úřadu Sovětice, na Magistrátu města 
Hradec Králové (odboru hlavního architekta, kancelář č. 103) a na www.hradeckralove.org (veřejná 
správa - odbory magistrátu - odbor hlavního architekta - územní plány obcí). Návštěvu mimo úřední 
hodiny je třeba předem telefonicky domluvit. 

Dle § 55b odst. 2 stavebního zákona se pro projednání návrhu změny územního plánu použije 
obdobně § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny - oprávněný investor může uplatnit 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Pro uplatňování stanovisek, námitek a připomínek se 
použije obdobně § 52 odst. 4 stavebního zákona.  

V souladu s ustanovením § 55b odst. 1 stavebního zákona doručuje pořizovatel návrh změny 
územního plánu krajskému úřadu nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání - v příloze tak 
předáváme krajskému úřadu jedno paré Z1 ÚP Sovětice (mj. i jako jeden z podkladů k uplatnění 
stanoviska dle ustanovení § 55b odst. 4. stavebního zákona). 

Ing. arch. Petr Brůna 
vedoucí odboru 

z pověření Ing. Martina Rambousková 
vedoucí oddělení územního plánování 

http://www.hradeckralove.org/
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R O Z D Ě L O V N Í K  
příloha k dopisu č. MMHK/163054/2018/HA/MR - Řízení o návrhu Z1 ÚP Sovětice 

 
Dotčené orgány: 
  1. MPO ČR, odbor hornictví a stavebnictví, Na Františku 32, Praha 
  2. MŽP ČR, Resslova 1229/2a, Hradec Králové  
  3. MD ČR, odbor infrastruktury a územního plánu, Praha  
  4. MZd ČR, odbor investičního rozvoje, Praha                          
  5. Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj,  

 SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, Haškova ul, HK 
  6. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Hradec Králové  
  7. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové 
  8. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – koordinované stanovisko, Hradec Králové        
  9. Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí 
10. Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy  
11. Magistrát města Hradec Králové - odbor památkové péče  
12. Obvodní báňský úřad, pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové   
13. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Hradec Králové  
14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Piletická 57, Hradec Králové 
15. ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, HK  
16. MO ČR – sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Pardubice 
 
Sousední obce 
17. Obec Stračov  
18. Obec Mžany 
19. Obec Sadová 
20. Obec Čistěves 
21. Obec Benátky 
22. Obec Hněvčeves 
23. Obec Jeřice 
24. Obec Rašín 
 
Obec, pro kterou je pořizována územně plánovací dokumentace 
25. Obec Sovětice 
 
Projektant 
26. SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové 
 

Na vědomí stavební úřad 

- stavební úřad:   Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební  

- oprávněný investor:  Čepro, a.s., IČ 60193531, Dělnická 213/212, 170 00 Praha 7 

GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem 
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