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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SEZNÁMENÍ S ODVOLÁNÍM 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen 
„krajský úřad“), který je správním orgánem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), ve vazbě na 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
vydal na žádost ze dne 20.01.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 56, 145 05 Praha, v zastoupení společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČ: 452 72 387, se 
sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, rozhodnutí ze dne 26.05.2021, zn.: KUKHK-
3340/UP/2021 (Sv) o změně územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Úlibice – Hořice, 
změna DÚR“ tak, že územní rozhodnutí pro stavbu „D35 Úlibice – Hořice“ ze dne 16.01.2017, 
č.j.: MUHC-SU/18476/2016/VA, č.sp.: 8383/2014, které vydal Městský úřad Hořice, odbor 
stavební úřad a které nabylo právní moci dne 18.02.2017, zůstává v platnosti včetně podmínek, 
nevyplývá-li z povahy věci nebo z rozhodnutí ze dne 26.05.2021 něco jiného.

Proti rozhodnutí krajského úřadu ze dne 26.05.2021, zn.: KUKHK-3340/UP/2021 (Sv) o změně 
územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Úlibice – Hořice, změna DÚR“ podal Bořek Havlík, 
nar. 26.03.1949, trvale bytem T. G. Masaryka 291, 507 52 Ostroměř dne 02.06.2021 odvolání.

Krajský úřad podle § 86 odst. 2 a § 144 odst. 5 správního řádu tímto uvědomuje účastníky řízení 
o podaném odvolání a zároveň určuje lhůtu 

5 dnů od doručení tohoto opatření 

k možnosti vyjádřit se k obsahu odvolání Bořka Havlíka ze dne 02.06.2021.

Pro úplnost krajský úřad uvádí, že svým opatřením ze dne 09.06.2021, zn.: KUKHK-
3340/UP/2021 (Sv) Bořka Havlíka vyzval k doplnění odvolacích důvodů, tedy vyzval jej, aby své 
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odvolání ze dne 02.06.2021 doplnil o údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 
nebo řízení, jež mu předcházelo, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu 10 dnů. V uvedené lhůtě 
předmětné odvolání doplněno nebylo.

Příloha: odvolání Bořka Havlíka ze dne 02.06.2021

z p. Ing. Jana Svobodová
referent oddělení stavebního řádu

V tomto řízení podle § 2 odst. 5 liniového zákona se tato písemnost doručuje jednotlivě pouze 
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn; ostatním účastníkům řízení se doručuje 
veřejnou vyhláškou.

Jednotlivě na dodejku účastníci řízení ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, v zastoupení společností PRAGOPROJEKT, a.s., Marcela 

Stibůrková, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, ID DS: 4kifr54
2. obec Úlibice, ID DS: 3ibapnt
3. obec Lužany, ID DS: asubr4h
4. obec Konecchlumí, ID DS: t6pbhb8
5. obec Kovač, ID DS: w7fbw9z
6. obec Podhorní Újezd a Vojice, ID DS: enxbpfy
7. obec Třtěnice, ID DS: xqna6nr
8. obec Chomutice, ID DS: bzvbymr
9. obec Sobčice, ID DS: pjwapmk
10. obec Ostroměř, ID DS: aw8bb75
11. obec Holovousy, ID DS: 53kbqmc 
12. obec Bílsko u Hořic, ID DS: tj4a54v
13. město Hořice, ID DS: 247bzdz

K vyvěšení na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému 
potvrzení a vrácení:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje + e-mail
- Obecní úřad Úlibice + e-mail
- Obecní úřad Lužany + e-mail
- Obecní úřad Konecchlumí + e-mail
- Obecní úřad Kovač + e-mail
- Obecní úřad Podhorní Újezd a Vojice + e-mail
- Obecní úřad Třtěnice + e-mail
- Obecní úřad Chomutice + e-mail
- Obecní úřad Sobčice + e-mail
- Obecní úřad Ostroměř + e-mail
- Obecní úřad Holovousy + e-mail
- Obecní úřad Bílsko u Hořic + e-mail
- Městský úřad Hořice + e-mail

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou, byla-li zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
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