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Řízení o návrhu změn Územního plánu  města Hradec Králové č. 135, 230 a 254  

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu  
§ 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 citovaného 
zákona působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem 
činností úřadu územního plánování je pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města 
Hradec Králové. Úřad územního plánování zahajuje ve smyslu § 52 odst.1 stavebního 
zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

 

► návrhu změny Územního plánu města Hradec Králové č. 135, která spočívá: ve 
změně funkčního využití  plochy „plochy lesů rekreačních“ a plochy orné půdy 
s přestavbou na „plochy luk a pastvin“ na funkční plochy „sportovní a rekreační 
plochy“; v k.ú. Svinary, severně při ulici K Borku u písníku.  

v e ř e j n é   p r o j e d n á n í 

► návrhu změny Územního plánu města Hradec Králové č. 230, která spočívá:  
ve změně funkčního využití plochy v k.ú. Kukleny, areál bývalých skleníků 
severozápadně při ul. Pardubická: 

1) „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“ (lokalita  
č. 7-1/186), na kterou navazuje v severovýchodní části úzký pás ve funkční 
ploše „plochy zemědělské výroby a zemědělských služeb“ na plochu „plochy 
občanského vybavení městského a regionálního významu“  

2) část „plochy zemědělské výroby a zemědělských služeb“ na „plochy parků, 
lesoparků a městské zeleně“ (prodloužení lokality č. 7-1/185) 

3) „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“ – změna vedení 
křižovatkového ramene, spočívající v jeho přemístění severněji oproti původně 
navržené trase  

       
► návrhu změny Územního plánu města Hradec Králové č. 254, která spočívá: ve 

změně funkčního využití plochy z funkce „plochy krajinné zeleně“ na funkční 
plochu „sportovní a rekreační plochy“; v k.ú. Věkoše, při ulici Jana Černého 
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Veřejné projednání návrhů změn Územního plánu města Hradec Králové (dále jen  
„Úpm HK“) č. 135, 230 a  254 se bude konat   
 

dne 7. 12. 2010 ve 14. 30 hodin 
 

v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 
umístěné v levém křídle budovy - II. patro, č. dveří 94. Veřejné projednání bude spojeno dle 
§ 22 odst. 4 stavebního zákona s odborným výkladem projektanta. 

 
Návrhy změn Úpm HK č. 135, 230 a 254 budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí u 
pořizovatele, tj. na Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, 
Československé armády 408, II. patro ve vitrínách na chodbě po dobu 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. 5. 11. - 4. 12. 2010.  
 

Tato vyhláška se doručuje všem fyzickým a právnickým osobám, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být navrhovanou změnou přímo dotčeny.  
 
Sousedním obcím se zahájení veřejného projednání neoznamuje, neboť území řešené 
změnami  Úpm HK č. 135, 230 a  254 se nenacházejí na okraji správního území města  
a jeho širší vazby nemohou mít na sousední obce žádné dopady. 

 
Námitky proti návrhům změn Úpm HK č. 135, 230 a  254 mohou, ve smyslu § 52 odst. 2 
stavebního zákona, podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. 
Námitky lze uplatnit ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději při veřejném 
projednání. V námitce musí vlastník pozemku uvést odůvodnění své námitky, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  

 
Nejpozději při veřejném projednání, může každý, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona, 
uplatnit k návrhům změn Úpm HK č. 135, 230 a  254 své připomínky. 
 
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání 
své stanovisko k připomínkám a námitkám. 

 

 
Upozornění: 
 

Dle § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují 
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 
K později uplatněným námitkám a připomínkám se dle § 52 odst. 3 stavebního zákona 
nepřihlíží. 
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Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek 
a návrh rozhodnutí o námitkách zpracuje ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem. Vyhodnocení připomínek a 
rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 172 správního řádu součástí odůvodnění  
změny územního plánu. Změnu územního plánu vydá zastupitelstvo města opatřením 
obecné povahy, které bude ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu oznámeno 
veřejnou vyhláškou.  
 
Další podrobnější informace v případě potřeby poskytnou pracovníci Magistrátu města 
Hradec Králové, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování, v pondělí a ve 
středu od 8,00 do 17,00 hodin, mimo tyto dny lze poskytnout informace po telefonické 
dohodě. 
  
 
 
                                                                                            

Ing. arch. Petr  B R Ů N A  

vedoucí odboru 
 
 
 
   
Příloha:   

- kopie výkresu B.2. Funkční využití území – lokality změn 135, 230 a 254  jsou  
   vymezeny fialovou barvou  
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