Městský úřad Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
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v Náchodě dne 14.12.2016

Stavebník:
Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, sídlo: Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změny stavby
před jejím dokončením
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 25.06.2015 žádost
Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 o prodloužení
platnosti stavebního povolení a termínu k dokončení stavby „Žernov – polní cesty č. 11 a 12“
v katastrálním území Žernov u České Skalice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Žernov u České Skalice:
číslo pozemku
1492
1487
1491
1488
825/4

druh pozemku
ostatní plocha/komunikace
ostatní plocha/komunikace
ostatní plocha
ostatní plocha/komunikace
ostatní plocha/komunikace

vlastník
Městys Žernov
Městys Žernov
Městys Žernov
Městys Žernov
Městys Žernov

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal pro výše uvedenou
stavbu stavební povolení č. 188/13 vydaného dne 24.06.2013 pod č.j. 21747/2013/ODSH, které
nabylo právní moci dne 26.07.2013.
Popis navrhované změny:
Platnost stavebního povolení bude prodloužena do 31.10.2017 a termín k dokončení stavby
bude stanoven do 31.10.2018.
Stavebník v dané lhůtě nemohl stavbu zahájit, neboť pobočce Náchod nebyly přiděleny
finanční prostředky.
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Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad
příslušný dle ust. § 15 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a
ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 115 a 118 stavebního zákona a § 47
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění zahájení správního
řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení.
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.
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).
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 § 112 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
- Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, sídlo: Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
- Městys Žernov, IČ: 002 73 295, sídlo: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice
Účastníci řízení podle §27 odst. 2 správního řádu
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3
- Povodí Labe, s.p., IČ: 708 90 005, sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové
- Voda Červený Kostelec, IČ: 259 17 919, sídlo: Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec
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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
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, IČ: 70882 525,
sídlo: Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí
Účastníci řízení podle §27 odst. 2 správního řádu
● podle § 112 odst. 1 stavebního zákona (v případě řízení s velkým počtem účastníků se tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
katastrální území Žernov u České Skalice
312/3, 1382, 1389, 1397, 1489, 1490, 1387, 1377, 1369, 1374, 1471, 1375, 1376, 340/30, 1473,
22, 1477, 1479, 1481, 1392, 1395, 1396, 1398, 1399, 1368, 1401, 1403, 1434, 1404, 1405,
1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1416, 1342, 1418, 1421, 1343, 1423, 1424, 1427, 1437,
1346, 1438, 1439, 1348, 1400, 1441, 1443, 1449, 1450, 1451, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466,
1468, 1469, 1363
katastrální území Všeliby
251/3, 278/1, 230/6, 233

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:
- Městys Žernov
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