
 
KRÁLOVÉHRADECKÝ  KRAJ 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 
 

ve smyslu § 18 odst. 1 zákona číslo 129/2000 Sb.,  o krajích,   z v e ř e j ň u j e 
 
 

ZÁMĚR č. 14/2018 
 

Darování stavby silnice  III/29849, včetně pozemků 
v k. ú. Dobruška a v k. ú. Mělčany u Dobrušky 

 
Nemovitosti: 
stavba silnice III/29849, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Dobruška a Mělčany u Dobrušky a 
obci Dobruška v okrese Rychnov nad Kněžnou, v úseku od křižovatky se silnicí II/309 ( UB 
1411A049 ), provozní staničení 0,000 km, po křižovatku s MK v Mělčanech ( UB 1411A127 ), 
provozní staničení 1,083 km, v celkové délce 1,083 km 
Pozemky:   zastavěné stavbou silnice III/29849 
v k. ú. a obci Dobruška  
p. p. č. 2901/1 ostatní plocha - silnice  
p. p. č. 2901/7 ostatní plocha - silnice 
p. p. č. 3018/55 ostatní plocha - silnice 
část p. p. č. 3018/53 díl "a" o výměře 42 m2, část p. p. č. 3018/54 díl "b" o výměře 238 m2, část p. p. 
č. 3018/57 díl "c" o výměře 8 m2, jsou dle GP č. 1909-45/2017 sloučeny do p. p. č. 3018/53, ostatní 
plocha - silnice o celkové výměře 289 m2 
část p. p. č. 3018/54 díl "d" o výměře 292 m2, část p. p. č. 3018/53 díl "e" o výměře 34 m2, jsou dle 
GP č. 1909-45/2017 sloučeny do p. p. č. 3018/54, ostatní plocha - silnice o celkové výměře 325 m2 
v k. ú. Mělčany u Dobrušky a obci Dobruška 
p. p. č. 418 ostatní plocha - silnice 
Věcné břemeno: 
na p. p. č. 2901/1, 2901/7, 3018/53, 3018/54 v k. ú. Dobruška a na p. p. č. 418 v k. ú. Mělčany u 
Dobrušky vázne věcné břemeno dle notářského zápisu o vydržení ze dne 13.09.2013 zapsaná na LV 
č. 52 pro k. ú. Dobruška a na LV č. 52 pro k. ú. Mělčany u Dobrušky 
 

 

 

Informace:  R.Kosťová, tel: 495 817 514 
E-mail: rkostova@kr-kralovehradecky.cz 
 
 
V Hradci Králové dne: 05.02.2018 
 
 
 
                                                                                    PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
            hejtman Královéhradeckého kraje 
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