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S D Ě L E N Í  
 
 
Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), vede společné řízení ve věci 
stavebního záměru společnosti: 
 
BV Development Slatina s.r.o., IČ 05690404, Rybova 1905/25, 50009 Hradec Králové, 
zastoupené AXDE ATELIER s.r.o., IČ 46509925, náměstí Svobody 450/2a, 50002 
Hradec Králové 
 
(dále „stavebník“), nazvaného: 
 
Obytný soubor Hradec Králové – Slatina 
 
(dále „stavební záměr“), na st. p. č. 149, poz. p. č. 78/1, 78/3, 78/18, 80/57 a 576/20 v 
katastrálním území Slatina u Hradce Králové. 
 
 
 
Dne 15.11.2022 bylo nadepsanému stavebnímu úřadu doručeno podání stavebníka, jehož 
obsahem je žádost o svolání společného jednání žadatelů o povolení výjimky z ustanovení § 
25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, pro možnost dodatečného povolení stavby na pozemku rodinného 
domu Hradec Králové – Slatina, č.p. 279, související s bydlením, sloužící jako kůlna, na poz. 
p. č. 78/18 v katastrálním území Slatina u Hradce Králové, kterými jsou Jitka Walterová a 
Richard Walter, oba zastoupeni JUDr. Janem Holáskem, LL.M., advokátem (řízení vedeno 
pod spisovou značkou MMHK/097782/2022), se stavebníkem stavebního záměru „Obytný 
soubor Hradec Králové – Slatina“, jak je výše uvedeno. 
 
V podání se mimo jiné uvádí, že stavebník je připraven s namítajícími projít opětovně sporné 
body a najít pokud možno smírčí řešení sporu mezi účastníky s tím, že předpokládá povolení 
obou záměrů a dále, že je též připraven vyřešit podle předchozích dohod zamezení výhledu 
z projednávaných staveb na sousední pozemky a doložit výpočet zastínění pozemku. 
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Protože to povaha projednávané věci umožňuje, nadepsaný správní orgán se v souladu s 
ustanovením § 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„správní řád“), pokusí o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a 
rozhodnutí dané věci, a to dne: 
 
6. prosince (úterý) 2022 v 9:00 hodin, 
 
se schůzkou v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové – odboru stavebního, na 
adrese Československé armády 408, pravé křídlo, 3. patro, číslo dveří 276. 
 
 
 
 
 
Luboš Šulc                otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 
 
 
Rozdělovník: 
AXDE ATELIER s.r.o., IDDS: 7jjupbw 
JUDr. Jan Holásek, LL.M., IDDS: u6chipd 
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