Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Č. j.: MUDK-ODP/126729-2018/fof33967-2018
Oprávněná úřední oso ba: Bc. Alena Fofová
Telefon: 499 318 102
E-mail: fofo va.alena@mudk.cz
Dvůr Králové nad Labem, dne: 21.11.2018

Hlavní účastníci společného řízení dle § 94k písm. a), c), d) zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") v souladu s §27 odst. 1
Sb., Zákon správní řád (dále jen „správní řád“)
Žadatel (stavebník):
Obec Nemojov, ič. 00278165, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov
Vlastník pozemku či stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Marta Jandáková Tauchmanová, Dolní Nemojov č.p. 111, 544 61 Nemojov
MUDr Jiří Rejl, Roháčova č.p. 2117, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Vratislav Malý, Dolní Nemojov č.p. 102, 544 61 Partner Nemojov
Jaroslav Žižka, Dolní Nemojov č.p. 17, 544 61 Nemojov
Miloslava Žižková, Dolní Nemojov č.p. 17, 544 61 Nemojov
Jaromír Rychlovský, Dolní Nemojov č.p. 19, 544 61 Nemojov
Eva Rychlovská, Dolní Nemojov č.p. 19, 544 61 Nemojov
Beata Marková, Dolní Nemojov č.p. 36, 544 61 Partner Nemojov
Jan Mestek, Dolní Nemojov č.p. 36, 544 61 Partner Nemojov
Božena Mesteková, Dolní Nemojov č.p. 36, 544 61 Partner Nemojov
Josef Wolf, Dolní Nemojov č.p. 46, 544 61 Partner Nemojov
Hanička Wolfová, Dolní Nemojov č.p. 46, 544 61 Partner Nemojov
Jiří Klust, Dolní Nemojov č.p. 272, 544 61 Nemojov
Klára Klustová, Dolní Nemojov č.p. 272, 544 61 Nemojov
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vedlejší účastníci společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona v souladu s §27 odst. 2
správního řádu - doručováno veřejnou vyhláškou:
Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (v souladu s
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ustanovením § 94m stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí):
Pozemky: pozemkové parcely číslo (včetně staveb na nich) v k.ú. Dolní Nemojov:
178/8, 167/2, 169/1, 160/7, 19/3, 19/1, 159/1, 159/6, 160/1, 160/4, 498/3, 26/2, 51/5, 51/8, 51/6, 51/7,
512/2, 54/6, 53/1, 505/1, 172/5, 172/2, 172/4, 173, 172/1, 172/3, 174, 175/2, 178/1, 178/6, 163/5,
169/2, 15, 17, 16, 18, 10/1, 10/2, 13/2, 13/1, 9/2.

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako speciální
stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona a místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění
platných předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 13.09.2018 pod č.j. ODP/101540-18 od obce
Nemojov, ič. 00278165, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov, žádost o vydání společného povolení ve
společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94j stavebního zákona pro stavbu:
"Chodník podél sil. II/299, Nemojov“
na parcelách číslo:
54/7, 502/41, 522, 507, 502/1, 30, 502/42, 129, 505/2, 29/3, 502/16, 502/17, 19/2, 19/5, 502/24,
502/25, 503/1, 502/27, 503/2, 502/26, 160/3, 502/43, 502/28, 502/30, 502/44, 502/31, 502/32, 502/33,
502/35, 502/38, 177/2, 498/1, 502/39, 502/40, 178/2, 525 v k.ú. Dolní Nemojov.
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
řízení").

Umístění a provedení stavby:
Stavba se nachází v zastavěném území obce Nemojov, stavební pozemky jsou vymezeny stávajícím
uličním prostorem podél silnice II/299. Jedná se o kompletní rekonstrukci chodníků, dvou autobusových
zastávek a třemi přechody pro chodce. V současné době je území zastavěno částečně chodníkem a
autobus. zastávkami.
Chodníky
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce chodníku v celkové délce cca 813,00m a povede po celé
své délce podél komunikace II/299. Chodník je navržen v šířce 2,00m a před MěÚ Nemojov je rozšířen na
3,25m a podél autobusových zastávek na 2,50m. Příčný sklon chodníku je max 2,00%, podélné sklony
budou dle stávajícího stavu vozovky. V místě vjezdu bude chodník v šířce min. 0,90m veden v max.
příčném sklonu 2,00%. Chodník bude od vozovky oddělen betonovými obrubami 15/25 uloženými do
betonového lože tl. 100mm s boční opěrou. Obruby budou převýšené o 0,12m, v místě vjezdu bude
snížena na 0,02 a v místě pro přecházení či přechodu pro chodce bude snížena také na 0,02m. Obruba
bude na začátku úseku napojena dle stávajícího stavu. Na druhé straně bude chodník opřen do
betonových obrub 5/20 uložených do betonového lože tl. 100mm s boční opěrou převýšené o 0,06m,
v místě vjezdu bude v úrovni. Chodník je v několika místech opřen do palisády uložené do betonového
lože tl. 100mm s boční opěrou převýšení o 0,06m. Podél zástavby a plotových zídek budou obruby
v úrovni chodníku a budou odděleny nopovou fólií. Chodníkové plochy budou zhotoveny s povrchem
z betonové dlažby 10/20 tl. 60mm barvy přírodní šedá, vjezdy budou zhotoveny z bet. dlažby 10/20 tl.
80mm barvy přírodní šedá. Varovné a signální pásy budou zhotoveny z bet. dlažby 10/20 s reliéfním
povrchem v tl. 60mm v místě chodníku a v tl. 80mm v místě vjezdu barvy červená.
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Autobusové zastávky
První autobusová zastávka bude umístěna od KM 0,46694, druhá od KM 0,52808.
Autobusové zastávky budou vybudovány jako zastávkové zálivy. Záliv bude z žulové dlažby drobné barvy
tmavě šedá. Nástupiště bude v šířce 2,50m. Příčný sklon nástupiště bude max. 2,0%. Nástupní hrana
bude provedena z betonové obruby 40/40 pro bezbariérové nástupní hrany uložené do betonového lože
tl. 100mm s boční opěrou převýšenou o 0,16m nad vozovku. Délka nástupní hrany bude 14,00m a šířka
3,00m. Pro vyznačení bezpečnostního odstupu na nástupní hraně bude podél obruby nástupní hrany
označeno jako kontrastní pás bet. dlažba 10/20 s reliéfním povrchem v tl. 60mm v místě chodníku a v tl.
80mm v místě vjezdu barvy červená o šířce 0,80m a zakončen obrubou.

Stavební úřad posoudil a ověřil podanou žádost o vydání společného povolení ve společném řízení se
všemi předloženými doklady a podklady podle ustanovení § 94o stavebního zákona.
Stavební úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení společného řízení a současně podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na
místě, i od ústního jednání, jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.
Stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona současně stanovuje lhůtu, do kdy mohou dotčené
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky.
Tato lhůta je stanovena na
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Stavební úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozorňuje, že k později uplatněným závazným
stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Poučení podle § 94n pro účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek:
Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno
jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a
stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení
podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků
na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem,
pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si
stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo
rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
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Poučení pro účastníky řízení podle příslušných ustanovení správního řádu:
Podle § 36 odst. 1 správního řádu účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci řízení mají právo
vyjádřit v řízení své stanovisko.
Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Jedná se o možnost seznámení se
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci.
Rozhodnutí bude vydáno nejdříve za 5 pracovních dnů po skončení lhůty pro podání námitek účastníků
řízení a stanovisek dotčených orgánů. Jedná se o možnost seznámení s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné v této době by
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků
společného řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným
pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví
zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou
na stavební úřad. O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do
okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního
řádu.
Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři zdejšího
stavebního úřadu do vydání rozhodnutí (Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr
Králové nad Labem, nejlépe v úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00, nebo úterý, čtvrtek a pátek:
8:00 - 11:30 hod., případně v jiné době po předchozí telefonické domluvě, vyřizuje Alena Fofová,
telefon:499 318 102, E-mail: fofova.alena@mudk.cz).

„otisk razítka“

Bc. Alena Fofová
odborný referent odboru dopravy a
silničního hospodářství

Obdrží:
účastníci
Obecní úřad Nemojov, IDDS: pb5a6b2
sídlo: Dolní Nemojov č.p. 13, 544 61 Nemojov u Dv.Králové n.L.
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
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sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Marta Jandáková Tauchmanová, Dolní Nemojov č.p. 111, 544 61 Nemojov
MUDr Jiří Rejl, Roháčova č.p. 2117, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Vratislav Malý, Dolní Nemojov č.p. 102, 544 61 Partner Nemojov
Jaroslav Žižka, Dolní Nemojov č.p. 17, 544 61 Nemojov
Miloslava Žižková, Dolní Nemojov č.p. 17, 544 61 Nemojov
Jaromír Rychlovský, Dolní Nemojov č.p. 19, 544 61 Nemojov
Eva Rychlovská, Dolní Nemojov č.p. 19, 544 61 Nemojov
Beata Marková, Dolní Nemojov č.p. 36, 544 61 Partner Nemojov
Jan Mestek, Dolní Nemojov č.p. 36, 544 61 Partner Nemojov
Božena Mesteková, Dolní Nemojov č.p. 36, 544 61 Partner Nemojov
Josef Wolf, Dolní Nemojov č.p. 46, 544 61 Partner Nemojov
Hanička Wolfová, Dolní Nemojov č.p. 46, 544 61 Partner Nemojov
Jiří Klust, Dolní Nemojov č.p. 272, 544 61 Nemojov
Klára Klustová, Dolní Nemojov č.p. 272, 544 61 Nemojov
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
dotčené orgány
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,
IDDS: urnai6d
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - vodní hospodářství,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - ochrana ZPF,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - koordinátor,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
ostatní veřejnou vyhláškou

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce :
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový
přístup :

