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Sdělení
Na základě žádosti ze dne 19.6.2013, kterou podala Obec Vysoká nad Labem, o informaci o
postupu kolaudace komunikací na Jižním svahu v obci Vysoká nad Labem, sděluje speciální
stavební úřad následující:
dne 6.6.2013 obdržel Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy žádost o zaslání spisu
ve věci vedené speciálním stavebním úřadem pod SZ MMHK/115413/2011 OD1/Kub
MMHK/143718/2012 ze dne 3.9.2012 a o případné vyjádření k žalobě, neboť v této věci podal
účastník správního řízení správní žalobu a zdejší správní orgán Krajský úřad
Královéhradeckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství byl příslušným soudem
vyzván k předložení uvedeného správního spisu
pod SZ MMHK/115413/2011 OD1/Kub MMHK/143718/2012 vydal zdejší odbor rozhodnutí o
změně stavby před jejím dokončením
„Veřejně přístupné účelové komunikace v lokalitě Jižní svah v obci Vysoká nad Labem“
žalobu podal Josef Bareš, nar. 17.10.1956, bytem Vysoká nad Labem č.p. 26, 503 31 Vysoká
nad Labem a Mgr. Eva Ondrejková, nar. 9.12.1957, bytem Nad Kajetánkou 1414/7, Praha,
Břevnov, 169 00 oba zast. JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové,
Orlická 163, PSČ 500 03, Advokátní kancelář Všetečka & partneři a spol.
Jelikož speciální stavební úřad neměl dostatečné podklady podle § 126 odst. 1) zákona č.
50/1976 Sb. a zejména při místním šetření ze dne 19.10.2010 zjistil nesplnění podmínek
k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle
Vyhlášky 369/2001, dále zjistil provedení stavby v rozporu s projektovou dokumentací
schválenou ve stavebním řízení, stavební úřad stanovil lhůtu pro odstranění nedostatků a
kolaudační řízení přerušil. Zároveň nebyly doplněny doklady vyžadované ke kolaudačnímu
řízení.
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Stavební úřad přerušil kolaudační řízení dne 21.12.2010 a současně vyzval stavebníka k zajištění
stavby. K dnešnímu dni neoznámil stavebník odstranění nedostatků a nepožádal o pokračování
v kolaudačním řízení.

Ing. Šárka Kubcová
referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba
Parafa vedoucího odboru:

Doručí se:
Obec Vysoká nad Labem, IČO 00269786, IDDS: h7xbrwr

Vypraveno dne:
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Otisk úředního razítka

