Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí
Husovo náměstí č.p.83

503 15 Nechanice

č.j.: Nech 0327/2016
Nechanice dne 3. března 2016
spisová značka: Sp-Nech 0231/2016/2
oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Adlaf, tel.: 498 773 814, e-mail: stavebni2@nechanice.cz

OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení

Dne 17. února 2016 podal žadatel, kterým je Obec Kunčice (IČO: 00 268 976), se sídlem
Kunčice č.p.1, 503 15 Kunčice, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dopravní
infrastruktury: „stezka pro cyklisty a chodce Kunčice – Nechanice, podél silnice II/323“ na
pozemcích p.č.476/2, 490, 496/8, 496/15, 496/16, 496/18, 496/63, 496/69, 478/1, 478/2, 481/1,
478/7, 496/65, 478/6, 478/11, 478/8, 496/64, 478/9, 496/67, 478/3, 478/4, 478/5, 478/12 a 482
v katastrálním území Kunčice u Nechanic a na pozemcích p.č.693, 691/3, 203/3, 203/17,
203/22, 203/33 a 242/10 v katastrálním území Nechanice. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Popis stavebního záměru: záměrem je výstavba dopravní infrastruktury – stezka pro cyklisty
a chodce podél silnice II/323 a to vpravo ve směru z Kunčic do Nechanic (na východ od silnice).
Navržená šířka obousměrné (dvoupruhové) „stezky“ je 2,0 m, celková délka nové stezky bude 1194
m, povrch bude asfaltový. Dešťové vody budou pomocí příčného a podélného sklonu svedeny do
otevřeného příkopu. V místě stezky se nachází 3 sjezdy pro obhospodařování sousedních polí. Jejich
umístění zůstane zachováno. Stezka je navržena bez osvětlení. Dle platné ÚPD se jedná o veřejně
prospěšnou stavbu VD1 - dopravní infrastruktura – cyklostezky.
Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecný stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d), § 190 odst. 1 a § 84 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení všem známým
účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu §
87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Účastníci územního řízení mohou své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, je oznámení o
zahájení řízení doručováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle
§ 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“).
Účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu je doručováno jednotlivě, všem
ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou. Podle § 87 odst. 3 stavebního
zákona se obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) doručuje jednotlivě.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.
V souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru. V souladu s § 25 správního řádu se osobám neznámého pobytu nebo
sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a
v dalších případech, které stanoví zákon, doručuje veřejnou vyhláškou.
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Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního
zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny dle § 89 odst. 1 stavebního zákona
nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů
obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Stavební úřad účastníkům řízení sděluje, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné
podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, a že jsou účastníci v souladu s § 36 odst. 1 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), oprávněni až do vydání
rozhodnutí navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci řízení mají možnost se do vydání
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, navrhovat důkazy a činit další návrhy (§ 36 odst. 3
správního řádu).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zmocněnec zdejšímu
stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na MěÚ
Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí, v úředních dnech: pondělí a středa 8-12 a 13-17
hodin, v jiné dny po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.

Ing. Radek Adlaf
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru výstavby a ŽP
otisk razítka

Příloha: přehledná situace

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední
desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(15. den je dnem doručení oznámení)

Vyvěšeno dne: …………….

Sejmuto dne: …………….

…………………………………….
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí
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Účastníci řízení (§ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu) – doručí se jednotlivě:

Obec Kunčice (IČO: 00 268 976), se sídlem Kunčice č.p.1, 503 15 Kunčice – žadatel, zmocněnec pro
zastupování žadatele: Ing. Ladislav Novák (nar. 2.5.1948), Všestary 41, 503 12 Všestary
Účastníci řízení (§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu) – doručí se jednotlivě:

Obec Kunčice (IČO: 00 268 976), se sídlem Kunčice č.p.1, 503 15 Kunčice
Město Nechanice (IČO: 00 269 191), se sídlem Husovo náměstí č.p.83, 503 15 Nechanice
Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu) – doručí se veřejnou
vyhláškou (úřední deska MěÚ Nechanice, úřední deska OÚ Kunčice a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup www.nechanice.cz):

Obec Kunčice (IČO: 00 268 976), Kunčice č.p.1, 503 15 Kunčice
Květoslav Kvasnička, Kunčice č.p.8, 503 15 Kunčice
Helena Kvasničková, Kunčice č.p.8, 503 15 Kunčice
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (IČO: 481 72 898), Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec
Králové
David Mihl, Kunčice č.p.105, 503 15 Kunčice
Ivana Hornychová, Kunčice č.p.13, 503 15 Kunčice
Miroslav Fiala, Pražská třída 612/75, 500 04 Hradec Králové - Kukleny
Věra Fialová, Kpt. Fechtnera 447/11, 500 09 Hradec Králové – Malšovice
Hana Vojtěchová, Lodín č.p.65, 503 15 Lodín
Ing. Jindřich Prousek, Libčany č.p.13, 503 22 Libčany
Ing. Marie Prousková, Libčany č.p.13, 503 22 Libčany
Justína Kopecká, K Chaloupkám č.p.93, 503 21 Stěžery
Agrovysočina, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín
AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín
Jaromír Novotný, Vítkovice č.p.16, 512 38 Vítkovice
Jitka Barvířová, Kunčice č.p.23, 503 15 Kunčice
Jaroslava Kollerová, Horova 1186/25, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
Eva Perná, Sedlice č.p.66, 503 27 Praskačka
Jan Perný, Osičky č.p.66, 503 27 Osičky
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje (IČO: 709 47 996), Kutnohorská č.p.59,
500 04 Hradec Králové 4 – Plačice
Město Nechanice (IČO: 00 269 191), Husovo náměstí č.p.83, 503 15 Nechanice
Miroslav Dítě, Račany č.p.117, 503 15 Nechanice
Ladislav Brožek, Roudnice č.p.166, 503 27 Roudnice
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČO 69797111), Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
ČEZ Distribuce, a.s. (IČO: 247 29 035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu) – doručí se veřejnou
vyhláškou (úřední deska MěÚ Nechanice, úřední deska OÚ Kunčice a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup www.nechanice.cz):

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
I. v katastrálním území Kunčice u Nechanic: p.p.č.556/13, 480/1, st.p.č.63 (Kunčice č.p.51), p.p.č.
475/13, 556/11, 557/1,
II. v katastrálním území Nechanice: p.p.č.203/16, 203/50, 691/27.
Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

-----Dotčené orgány – doručí se jednotlivě:

Obecní úřad Kunčice, Kunčice č.p.1, 503 15 Kunčice
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – Úřad územního plánování, třída ČSA
č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády 408, 500 02 Hradec
Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p.122, 500 03 Hradec Králové
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Mrštíkova 541, 500 09
Hradec Králové
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