Městský úřad Nový Bydžov
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov
Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
Č. j.: V/8284/2015/Bie
Nový Bydžov, dne 11. května 2015
Oprávněná úřední osoba: Mgr. E. Bieliková, tel.: 495 703 956, e-mail.: bielikova@novybydzov.cz
Stavebník:
Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3
zast. SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 6. 5. 2015 podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec
Králové 3, zast. SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500
04 Hradec Králové 4 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu:

stavební úpravy komunikace III/3263 Myštěves - Petrovice
stavební úpravy komunikace III/3263 Myštěves - Petrovice na pozemku pozemková parcela číslo
116/2, 116/3, 116/6, 556, 557, 558 v katastrálním území Myštěves, 339, 711, 712/1 v katastrálním území
Petrovice u Nového Bydžova. Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci.
Stavba obsahuje: Stavební úpravy stávající veřejné, dvoupruhové komunikace III/3263 – v extravilánu k. ú.
Myšteves a k. ú. Petrovice.
celková délka úseku = 536,3 m v katastrálním území Myštěves a Petrovice, Královéhradecký kraj
navržená kategorie komunikace = S 6,5/60, třída dopravního zatížení: V
začátek úseku: km 0,800 silnice III/3263 od líce hřbitovní zdi směrem od obce Myštěves
konec úseku: km 1,336 silnice III/3263 cca 40 m od konce lesa směrem k obci Petrovice
frézování vrchní části konstrukce vozovky, lokální opravy, sanace
vozovka = pokládka nového asfaltobetonového krytu
krajnice = zpevnění štěrkodrtí včetně sanace krajů vozovky
niveleta vozovky bude navýšena o 90 – 130 mm nad stávající vozovku (z důvodu zesílení)
obnova a doplnění stávajícího dopravního značení, osazení směrových sloupků
odvodnění vozovky příčným a podélným sklonem do přilehlých odvodňovacích zařízení; princip
odvodnění = zachován stávající, v původních parametrech (do příkopů)
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov, jako speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v návaznosti podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon), v souladu s ustanovením § 144
zákona č. 500/2004 Db., správní řád, v platném znění, oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu
s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům.

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 12.05.2015 12:09:36 +02:00

U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona,
upouští speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek
k jejímu provádění. Speciální stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy, nejpozději do 12. 6. 2015, k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům, nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě (tedy nejpozději do 12. 6. 2015) stavebník doplní:
Rozhodnutí dle § 22 lesního zákona (viz závazné stanovisko MěÚ Nový Bydžov – OVŽP ze dne
5. 12. 2012 č. j.: V/16623/2012/Zak/126/119/2012 119/12/Vor 98/12/Hlv 12/Jor 12/Vos 12/Odl)
Originál vyjádření společnosti Královéhradecká provozní, a. s. ze dne 4. 5. 2015 značka: 183/TD215
Situaci a vzorové příčné řezy ověřené HZS Královéhradeckého kraje (viz vyjádření HZS
Královéhradeckého kraje ze dne 28. 11. 2012, č. j.: HSHK-1737/OP-2012/b
Projektová dokumentace bude v souladu se Stanoviskem Správy silnic Královéhradeckého
kraje, příspěvkové organizace ze dne 10. 12. 2012 značka 7806-12
1 paré projektové dokumentace (byla doložena 3 paré projektové dokumentace, pro danou stavbu je
nutné doložit 4 paré)
Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 5.000,- Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění, Příloha: Sazebník, část I., položka 18, odstavec 1., písmeno f – změna
dokončené stavby) v hotovosti na Finančním odboru Městského úřadu Nový Bydžov nebo převodem na
účet číslo: 19-1621511/0100, variabilní symbol: 215.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené
k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě
stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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 anebo 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 výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, vyjádřit se ke způsobu
jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění ve stanovené přiměřené lhůtě do 12. 6. 2015. V této souvislosti
však speciální stavební úřad upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace
řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené
lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a
uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:
Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast.
společností SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04
Hradec Králové 4
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4
Obec MYŠTĚVES, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice
Obec PETROVICE, Petrovice č. p. 104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova
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O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č. p. 266, Michle, 140 22 Praha 4
Vlastníci pozemků v katastrálním území Myštěves (700801) = p. p. č. 138/2, 138/3, 138/4, 136, 560,
135, 131, 130, 113/1, 115/2, 115/1, 115/3, 116/1, 116/4, 116/5, 118, 117, 129, 128.
Vlastníci pozemků v katastrálním území k. ú. Petrovice u Nového Bydžova (720127) = p. p. č. 351/2,
351/3, 351/15, 335/3, 337, 293/1.
A dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov
a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov.
Vyvěšeno dne ……………….. 2015

Sejmuto dne ……………….. 2015

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

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, DS: PO,
p8bghw3
Ostatní formou veřejné vyhlášky
Dotčené orgány:
MěÚ - odbor dopravně-správní, Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - ochrana přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - silniční stavební úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - státní památková péče, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - státní správa lesů, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř. U Přívozu č. p. 122, 500 03 Hradec Králové 3, DS:
OVM, yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č. p. 196, 501 01 Hradec Králové, DS:
OVM, dm5ai4r
Obecní úřad Myštěves, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice, DS: OVM, 8wpa6bq
Obecní úřad Petrovice, Petrovice č. p. 104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova, DS: OVM, r2xapjn
Policie ČR - DI, Mrštíkova č. p. 541, 500 09 Hradec Králové 9, DS: OVM, urnai6d
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