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                           Městský úřad Náchod 
   Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
    

          
   Odbor dopravy a silničního hospodářství 
   Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod 
   
Sp.zn.:  KS 13025/2016/DSH/IHR       v Náchodě dne 19.12.2016 
Čj.:       MUNAC 72908/2016/DSH/IHR 
Vyřizuje: Ivana Hradecká 
Telefon: 491 405 183 
e-mail:  i.hradecka@mestonachod.cz  
 
IČ:  00272868 
ID DS:  gmtbqhx 
 
 
Stavebník: 
Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 
59, 500 04 Hradec Králové 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

O Z N Á M E N Í 
zahájení stavebního řízení  

 
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 30.11.2016 žádost 
Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové zastoupený SÚS 
Královéhradeckého kraje, a.s., sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové o stavební povolení na 
stavbu „III/28526 Borová – Česká Čermná“ v katastrálním území Borová a Česká Čermná. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení stavby. 
 
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Borová: 
číslo pozemku druh pozemku  vlastník 

730/1 ostatní plocha Královéhradecký kraj 
 
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Česká Čermná: 
číslo pozemku druh pozemku  vlastník 
1106/3 ostatní plocha/silnice Obec Česká Čermná 
1106/1 ostatní plocha/silnice Královéhradecký kraj 
1106/2 ostatní plocha/silnice Obec Česká Čermná 
843/18 ostatní plocha/komunikace Obec Česká Čermná 
2230 ostatní plocha/komunikace Obec Česká Čermná 
 
 
Na stavbu vydal Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování souhlas  podle  
§ 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pod č.j. MUNAC 46510/2016 ze dne 16.08.2016. 
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Popis stavby: 
Předmětem stavby je modernizace stávající komunikace ve stávajícím uspořádání.  
Modernizace komunikace bude provedena technologií recyklací za studena na místě včetně 
krytových vrstev, provedení nabalení nových krytových vrstev, sanování zdeformovaných krajů 
vozovky a odstraněné nánosů a naplavenin z příkopů. 
V rámci modernizace dojde i k obnově vodorovného a svislého dopravního značení. 
Bude provedena kompletní rekonstrukce 4 příčných propustků. Dále dojde k rekonstrukci příp. 
zhotovení podélných propustků. Příčné i podélné propustky budou realizovány se šikmými 
čely, které výrazně zvyšují bezpečnost silničního provozu. 
Na řešeném úseku budou osazena nová svodidla. 
Při modernizaci komunikace dojde ke kompletní uzavírce řešeného úseku. 
 
 
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad 
příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

oznamuje 
 

podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení §  144  zákona  č. 
500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění zahájení stavebního řízení o 
povolení stavby dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. 
 
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její 
řádné posouzení, ustupuje Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství od 
ústního jednání a místního šetření dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona. 
 
 
Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své 
námitky, popřípadě důkazy k návrhu  nejpozději do 10 dnů po doručení tohoto oznámení, 
jinak k nim nebude přihlédnuto 
 
 
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty 
správní orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží 
pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu 
pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami 
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené 
v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona. 
 
Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a 
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první se 
nepřihlíží. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Náchod, odboru dopravy a 
silničního hospodářství v úřední dny – pondělí a středa od 08,00 hodin do 17,00 hodin (ul. 
Němcové 2020 – první patro – č. dveří 216).  
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou 
plnou moc. 
 
Tato  písemnost  musí  být  vyvěšena  po  dobu  15  dnů  na  úřední  desce  Městského  úřadu  
Náchod  a  rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka                                               Ing. Radka Kejzlarová v. r. 
                                                       Pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství 
                                                                                      Městský úřad Náchod 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
● podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): 
- Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 
59, 500 04 Hradec Králové 

 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu 
● podle § 109 písm. c) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): 
- Obec Česká Čermná, IČ: 002 72 574, sídlo: Česká Černá 128, 549 21 Česká Čermná 
 
● podle § 109 písm. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): 
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod 
  (vyjádření zn. 16-03985 ze dne 21.07.2016, zn. 16-03171 ze dne 13.06.2016) 
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
  (souhlas zn. 380/2016 ze dne 19.07.2016, sdělení zn. 0100583737 ze dne 06.06.2016) 
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 

130 00 Praha 3 
   (vyjádření č.j. 794/16 ze dne 07.07.2016 a č.j. 629771/16 ze dne 06.06.2016) 
 
● podle § 109 odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1 

stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 

katastrální území Česká Čermná 
860/2, 106, 1041/4, st. 36, 859/1, 861, 862/6, 859/3, 862/5, 862/7, 864/2, 863/2, 851/1, 1041/5, 
1066/2, 1041/6, 825/1, 831/4, 831/6, 843/2, 843/5, 1071/1, 831/5, 831/2, 842/1, 1068, 1041/11, 
836, 835, 834, 831/1, 1041/9, 1041/12, 793/1, 781, 793/3, 1041/10, 780/3, 780/11, 780/5, 2229, 
780/6, 2230, 2233, 780/2, 780/9, 2232, 2234, 780/10, 780/8, 2235 
 
katastrální území Borová 
282/1, 262/4, 286/7, 246/9, 284/6, 262/17, 748/1, 297/3, 297/5, 262/18, 748/2, 262/19, 262/20, 
262/20 
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Dotčené orgány: (doručuje se jednotlivě) 
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní 

inspektorát, IČ: 751 51 545, sídlo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod 
  (stanovisko č.j. KRPH-488-214/ČJ-2016-050506 ze dne 22.08.2016) 
- Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování 
  (vyjádření č.j. MUNAC 46510/2016 ze dne 16.08.2016 a koordinované závazné stanovisko 

č.j. MUNAC 54036/2016 ze dne 22.09.2016)) 
- Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí 
   (závazné stanovisko č.j. MUNAC 45308/2016/ŽP ze dne 14.08.2016) 
- Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Josefově, IČ: 750 32 333, sídlo: 

Okružní 418, 551 02 Jaroměř-Josefov 
   (vyjádření č.j. NPÚ-362/53310/2016 ze dne 08.07.2016) 
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, IČ: 708 82 525, 

sídlo: Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí 
   (závazné stanovisko č.j. HSHK-4256-2/2016 ze dne 15.07.2016) 
 
Na vědomí: 
- Obec Borová, IČ: 006 54 141, sídlo: Borová 32, 547 01 Náchod 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  Sejmuto dne:  
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední 
desce. 
  
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  Sejmuto dne:  
 
    
 
 
 
 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem 
umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
K vyvěšení na úřední desce a následnému potvrzení a vrácení: 
- Obec Borová 
- Obec Česká Čermná 
- Město Náchod 
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