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Městský úřad Jičín - odbor dopravy
oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín
Č.j.: DOP/2018/24740/Rih
Vyřizuje: Radomír Říha, tel. 493 545 420, riha@mujicin.cz

Jičín, dne 28.03.2019

Oprávněná úřední osoba:
Radomír Říha – referent odboru dopravy

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 34/2019
Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný speciální
stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších změn (dále jen “stavební zákon“) přezkoumalo podle ustanovení § 109 až 114
stavebního zákona žádost ze dne 19.09.2018, kterou podal žadatel - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ – IČO - 70889546, ZASTOUPENÝ
ÚDRŽBOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC
KRÁLOVÉ 4 – IČO – 27502988 - (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění – dále i „žadatel”, „stavebník” resp. „investor”) a podle § 115 odst. 1 stavebního
zákona a § 18 c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu

povoluje
stavbu:
„ I. ETAPA - II/280 LIBÁŇ – DĚTENICE – OSENICE – ROKYTŇANY
– HRANICE OKRESU JC/MB “,
UMÍSTĚNÉ NA POZEMCÍCH PARC. Č. :
1035/50, 1035/19, 1035/56, 1035/74, 1035/73, 1035/49, 1035/71, 1035/72, 1035/48, 1035/68, 1035/60, 1035/58,
1035/67, 1035/57, 1035/52, 1035/66, 1035/64, 1035/63, 1035/16, 1035/78, 1035/96, 1035/95, 1035/93, 1035/89,
1035/90, 1035/97, 1035/79, 1035/4, 1035/47
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DOLNÍ ROKYTŇANY,
UMÍSTĚNÉ NA POZEMCÍCH PARC. Č. :
1035/19, 1035/48, 1035/17, 1035/18, 1035/45, 1035/47, 1035/27, 1035/49, 1035/26, 1035/3, 1035/38, 1035/40
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ ROKYTŇANY,
UMÍSTĚNÉ NA POZEMKU PARC. Č. :
473/21
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OSENICE.

Jedná se o rekonstrukci silnice II/280 pod názvem „ I. ETAPA - II/280 LIBÁŇ – DĚTENICE – OSENICE
– ROKYTŇANY – HRANICE OKRESU JC/MB “. Stavba se nachází v okrese Jičín – v katastrálním území
Dolní Rokytňany, Horní Rokytňany a Osenice. Záměrem rekonstrukce je zklidnění dopravy v daném území
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Technické a další údaje o stavbě vyplývají z projektové dokumentace stavby, která byla ověřena oprávněnou
osobou ing. Petrem Hájkem – ČKAIT – 0009661 a je k nahlédnutí na zdejším odboru dopravy.
Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
zahájeno stavební řízení.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve stavebním řízení, kterou
ověřil ING. PETR HÁJEK – ČKAIT – 0009661, jako osoba oprávněná ve smyslu § 158
stavebního zákona.
Ověřená PD, která je přílohou tohoto rozhodnutí bude zaslána po dni nabytí právní moci tohoto
stavebního povolení v souladu s § 115, odst. 3 stavebního zákona.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení stavebním úřadem.
3.

Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení prostorové plochy odborně způsobilou osobou. Z
vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení, musí být patrné umístění stavby
vzhledem k hranicím pozemků, případně sousedním objektům. Poloha stavby musí odpovídat umístění
na situačním výkresu ověřeném ve stavebním řízení. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně
oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a dbát o ochranu zdraví
osob na staveništi a uživatelů pozemních komunikací.
5.

Při stavbě budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti výrobků pro stavbu,
mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů
např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Výsledky předepsaných zkoušek,
atesty, certifikáty a osvědčení použitých materiálů budou předloženy při řízení o vydání kolaudačního
souhlasu.

6.

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.

7.

Stavba bude provedena dodavatelsky organizací vlastnící příslušná oprávnění k této činnosti - na
základě výběrového řízení; u ní bude možno poté hlásit případné škody na majetku patřícího jiným
majitelům než investorovi nebo zhotoviteli. Investor je povinen zajistit sepsání škod ihned po jejich
vzniku a zajistit uvedení pozemků, objektů a porostů do původního stavu nebo uhradit způsobenou
škodu. U vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o vyrovnání případných škod.

8. Vzhledem k rozsahu stavby se nestanoví podmínky pro oznámení fází výstavby pro provedení
kontrolních prohlídek. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební
úřad na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas provede pouze jednu kontrolní
prohlídku stavby, která bude zároveň závěrečnou kolaudační prohlídkou.

9. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních
předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy osvědčení o jakosti ( atesty,
certifikáty, osvědčení o shodě ) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam
pro výslednou kvalitu stavby a doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením §
122 odst. 1 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník s dostatečným předstihem
speciální stavební úřad. V žádosti stavebník uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný
termín dokončení stavby.
11. Vlastníci - správci všech dotčených inženýrských sítí před započetím prací v jejich ochranných
pásmech budou přizváni na stavbu za účelem vytyčení svých zařízení, dozoru a kontroly
podmínek stanovených jimi v uzavřených dohodách, vyjádřeních, stanoviscích, ...apod.. Investor
i zhotovitel stavby je povinen řídit se jejich pokyny, které jsou obsaženy v dokladové části PD
stavby.
12. Majitelé a uživatelé sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) budou o termínu realizace stavby a
možných případných omezeních písemně předem informováni.
13. V rámci realizace stavby bude plně respektováno stanovisko KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – DI JIČÍN vydané dne 21.02.2018 – č.j.: KRPH – 18117 – 1/ČJ2018/050406 – viz dokladová část PD stavby; žádost stanovení přechodného dopravního značení bude
podána minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací - viz dokladová část PD stavby.
14. V rámci realizace stavby bude plně respektováno stanovisko k dopravnímu opatření vydané dne
26.04.2018 KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE – DI MLADÁ
BOLESLAV – č.j.: KRPS – 130837/ČJ-2018-010706-KOM - viz dokladová část PD stavby.
15. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve stanovisku CETIN ze dne 28.02.2018 – č.j.: POS/
62/18 - viz dokladová část PD stavby.
16. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.01.2019 – zn.
1096798743 - viz dokladová část PD stavby.
17. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MěÚ Jičín – odboru
životního prostředí; to bylo vydáno dne 27.02.2018 pod č.j.: MuJc/2018/3315/ZP/VoŠ, tj :
 Sdělení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, za ekologii krajiny jako příslušný orgán státní správy dle § 77
odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
ochraně přírody a krajiny), souhlasí se záměrem. Trasa komunikace se nemění, nedochází k zásahu do silničních
stromořadí a v uvedeném úseku se nenachází žádná lokalita, která by byla orgánem ochrany zvláště sledována.
Lze konstatovat, že rekonstrukce silnice II/280 v úseku od hranice okresu JC/MB po začátek obce Osenice se
netýká zájmů ochrany přírody a krajiny, proto se závazné stanovisko nevydává.
Za správnost: RNDr. Vladimíra Smolíková
 Závazné stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 71 písm. k) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v pl. znění (dále
jen „zákon o odpadech“), posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech
a na základě tohoto posouzení v souladu s § 79 odst. 5 a 6 zákona o odpadech konstatuje, že záměr „II/280
Hranice okresu JC/MB - začátek obce Osenice“ je přípustný bez stanovení podmínek.

 Sdělení z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší dle § 27
odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší
závazná stanoviska pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu a k uvedené stavbě sděluje,
že veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Jičín, odboru
životního prostředí, nejsou dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.


Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon”)
Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon”), posoudil předloženou žádost a na základě tohoto posouzení vydává podle § 104 odst.
9 vodního zákona v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona závazné stanovisko k výše uvedené věci (stavbě).
Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných
ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících zamýšleným záměrem dospěl vodoprávní úřad k
závěru, že záměr je přípustný za splnění následující podmínky:


úpravu propustku mezi km 0,920 a 1,000 je třeba projednat se správcem toku Povodím Labe,
státní podnik, protože tímto propustkem je pod silnicí proveden vodní tok IDVT 10177989 v jeho
správě.

 Sdělení z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle
ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o ochraně ZPF) k uvedenému záměru sděluje, že veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu Jičín, nejsou dotčeny, proto se závazné
stanovisko nevydává.
 Sdělení z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon):
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2, písm.
c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů nemá připomínek, proto se závazné stanovisko nevydává.
18. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe, s.p. Hradec Králové;
to bylo vydáno dne 17.04.2018 pod č.j.: PVZ/18/9983/Hv/0 – ing. Vojtěch Havrda - viz dokladová část
PD stavby, tj.:
 Rekonstruované objekty musí být provedeny v souladu s ČSN – 736201 „ projektování
mostních objektů “.
 Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN – 752130 „ křížení a
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními “.
 Při prováděných stavebních pracích nesmí dojít k sesypávání zeminy či stavebních materiálů do
koryta vodního toku
 Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění
povrchových vod ( ropné látky, cement,…..).
 Při pročišťování propustku nesmí dojít ke splavování nánosů dále po toku.
 Při provádění stavebních prací nesmí být poškozeno koryto vodního toku a to především
v navazujících úsecích. Navržené úpravy toku v předpolích propustku budou plynule navázány
na stávající koryto vodního toku či jeho úpravu.
 Zahájení a ukončení stavebních prací bude s předstihem oznámeno na PL s.p., provozní
středisko Jičín, Jarošovská 103, 506 01 Jičín – tel. 493 533 968 a zástupce provozního
střediska bude přizván před kolaudací stavby ke kontrole koryta vodního toku ( ing. Jan Sutner
– tel. 607 503 351, sutnerj@pla.cz ).

19. Budou plně respektovány podmínky vyjádření KÚ KHK – odboru dopravy, odd. dopravní obslužnosti
ze dne 03.05.2018 – zn. KUKHK-28103/DS/2018, týkající se zejména dopravní obslužnosti dané
lokality při realizaci stavby ( zejména autobusových linek 260950 a 630063 ) - viz dokladová část
PD stavby.
20. Agentura logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové:


Při uzavírce silnice II/280 požadujeme tuto skutečnost oznámit minimálně 21 dní předem
k provedení zvláštního opatření - viz dokladová část PD stavby.

21. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze závazného stanoviska, které vydala Krajská
hygienická stanice KHK dne 26.02.2018 – č.j.: KHSHK 05679/2018/HOK.HK/Ze a podmínky z něho
vyplývající - viz dokladová část PD stavby.
22. Budou plně respektovány podmínky vyplývající z vyjádření Správy silnic KHK, p. o. HK, které bylo
vydáno dne 23.03.2018 – zn.: SSKHK/SS/3441/2018/Ko/MS/303-18 - viz dokladová část PD stavby.
23. Nakládání s odpady a likvidace odpadů ze stavby proběhne plně v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění :
Dne 19.09.2018 podal žadatel - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
PSČ 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ – IČO - 70889546, ZASTOUPENÝ ÚDRŽBOU SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4 – IČO –
27502988 žádost o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dne 01.02.2019 známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům státní správy a stanovil dotčeným orgánům a účastníkům řízení lhůtu do 20.03.2019 pro
uplatnění závazných stanovisek a svých námitek. Podle § 112 odst. 12 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a od ústního jednání.
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení stavebního řízení provedeno
veřejnou vyhláškou.

V průběhu řízení byly zajištěny zejména tyto doklady:









Žádost o vydání stavebního povolení, podaná dne 19.09.2018.
Pověření Údržby silnic KHK a.s. udělené ing. Václavu Podlipnému, bytem Zámecká
499, 507 81 Lázně Bělohrad k zastupování v řízení.
MěÚ Libáň – stavební úřad – souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15
odst. 2 stavebního zákona ze dne 30.01.2018 – č.j.: SÚ 326/2018.
Informace o dotčených parcelách KN, výpisy KN.
Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 01.02.2019 – č.j. DOP/2018/24740Rih.
Stanoviska a vyjádření vlastníků – správců inženýrských sítí ( ČEZ Distribuce a.s.,
GridServices, s.r.o. , CETIN, VOS A.S. JIČÍN, ALFA TELECOM s.r.o., AŽD Praha s.r.o.,
Telco Pro Services, a.s., GasNet, s.r.o., COMTEX S.R.O. Libáň, T-Mobile CR a.s.,
VODAFONE CR a.s., Město Libáň, Obec Rokytňany, Obec Dětenice, České
Radiokomunikace a.s. VAK Mladá Boleslav, a.s. , .,, ,..) – viz dokladová část PD stavby.
Vyjádření KÚ KHK – odboru dopravy, odd. dopravní obslužnosti ze dne 03.05.2018 –
zn. KUKHK-28103/DS/2018 - viz dokladová část PD stavby.











Vyjádření účastníků řízení – souhlasy vlastníků stavbou dotčených nemovitostí.
Stanovisko k předmětné stavební akci - vydalo KŘPKHK – ÚO Jičín, dopravní
inspektorát Jičín dne 21.02.2018 – č.j. : KRPH-18117-1/ČJ – 2018 – 050406 – viz
dokladová část PD stavby.
Stanovisko k dopravnímu opatření - vydalo KŘPS – ÚO Mladá Boleslav, dopravní
inspektorát Mladá Boleslav dne 26.04.2018 – č.j. : KRPS-130837/ČJ – 2018 – 010706 –
KOM – viz dokladová část PD stavby.
Vyjádření VOS a.s. Jičín ze dne 07.02.2018 a ze dne 29.01.2018 – ing. Adéla Novotná - viz
dokladová část PD stavby.
Vyjádření Správy silnic KHK, příspěvkové organizace ze dne 29.01.2018 – zn.
SSKHK/SS/3441/2018/Ko/MS/303-18 - viz dokladová část PD stavby
HZS KHK – ÚO Jičín – závazné stanovisko ze dne 19.02.2018 – č.j: HSHK- 930-2/2018
- viz dokladová část PD stavby.
Krajská hygienická stanice KHK – závazné stanovisko ze dne 26.02.2018 – č.j.:
KHSHK 05679/2018/HOK.HK/Ze – souhlas – viz dokladová část PD stavby.
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice – souhlasné závazné stanovisko
ze dne 27.11.2018 – zn.: 10084/74381/2018-1150-OÚZ-PCE,…ad.
Stanovisko Povodí Labe, s.p. HK ze dne 17.04.2018 – č.j.: PVZ/18/9983/Hv/0,…ad.

Posouzení námitek účastníků řízení:
 Účastníci neuplatnili námitky; podané připomínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :
 K podkladům rozhodnutí se v průběhu řízení nikdo nevyjádřil; stavební úřad zajistil vzájemný soulad
předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto
rozhodl tak, jak je výše uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů, ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu KHK
v Hradci Králové – odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat
jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
otisk úředního razítka
ing. Martin Duczynski
vedoucí odboru dopravy

Upozornění :
o Stavebník (investor) je povinen oznámit písemně příslušnému archeologickému pracovišti
zahájení zemních a výkopových prací nejpozději 10 pracovních dní předem a umožnit mu
provedení záchranného archeologického výzkumu.
 Ověřená projektová dokumentace a štítek “Stavba povolena” bude předána po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky vyvěšeno dne:.……………
Úřední deska MěÚ Jičín, sejmuto dne:..…………………………..
Úřední deska OÚ Rokytňany, veřejně vyvěšeno dne : …………….
Úřední deska OÚ Rokytňany, sejmuto dne : ……………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky.
Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu.

Rozdělovník – rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. – účastníci podle § 109, písm. a)
stavebního zákona – stavebník a vlastník stavby:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q
ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., IDDS: P8BGHW3
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ( vlastníci sousedních pozemků a správci
inženýrských sítí ) – účastníci podle § 109 písm. c, d) stavebního zákona - vlastník pozemku, vlastník
stavby na pozemku:
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, IDDS: DBYT8G2
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S., IDDS: QA7425T
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., IDDS: V95UQFY
GRIDSERVICES, S.R.O., IDDS: JNNYJS6
OBEC ROKYTŇANY, IDDS: 4XYBHB4
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., IDDS: WD7GXVB
MATEUSZ JENDA, DOLNÍ ROKYTŇANY Č. P. 24, 507 23 LIBÁŇ
AGNIESZKA MALGORZATA SEROKA, DOLNÍ ROKYTŇANY Č. P. 24, 507 23 LIBÁŇ
JAROSLAV KOLDA, DOLNÍ ROKYTŇANY Č. P. 29, 507 23 LIBÁŇ
MONIKA VOJTĚCHOVÁ, BRODEK Č.P. 9, DĚTENICE, 507 23 LIBÁŇ
JAROSLAV ŠUDA, HORNÍ ROKYTŇANY Č.P. 28, 507 23 LIBÁŇ
JANA BALCAROVÁ, EMLEROVA Č.P. 565, 507 23 LIBÁŇ
MARIE ŠOLCOVÁ, HORNÍ ROKYTŇANY Č.P. 10, 507 23 LIBÁŇ
ING. MICHAL VOJTÍŠEK, FRÝDLANTSKÁ Č.P. 1297/4, PRAHA 8-KOBYLISY, 182 00 PRAHA 82
MILADA HANZLÍKOVÁ, KUŽELOVA Č. P. 578, PRAHA 18 - LETŇANY, 199 00 PRAHA 99
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V případě řízení s velkým počtem účastníků /veřejná vyhláška/ se v oznámení o zahájení řízení a
v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
Pozemky v katastrálním území Dolní Rokytňany – parcelní číslo:
279, 276/1, 276/2, 1035/75, 276/3, 276/4, 155/33, 155/31, 1035/70, 1035/55, 155/35, 1035/54, 1035/76,
1035/69, 1035/59, 1035/53, 155/13, 160/3, 280, 281, 1035/51, 160/6, 160/61, 106/59, 106/57, 106/56,
160/55, 106/54, 106/53, 106/41, 106/42, 155/11, 155/10, 1035/17, 1017/1, 34, 1035/94, 36/1, 36/3, 36/2,
37, 1035/92, 38, 39/1, 1035/62, 1035/61, 21/3, 1035/82, 1035/80, 1035/81, 27/12, 27/8, 27/9, 16/2, 111,
16/3, 99, 98, 55/1, 14/2, 6/2, 1132, 11, 1035/84, 1035/85, 1035/86, 16, 86/2, 1017/4, 22, 74, 23, 1017/3,
1035/65, 1017/2, 78/2, 104/45, 104/5, 104/46, 104/4, 104/6, 1130/1, 1130/2, 155/64, 1035/44, 1035/43,
1035/42, 1035/77, 1035/45, 1035/41, 1035/15, 1035/14, 1035/46, 155/66
Pozemky v katastrálním území Horní Rokytňany – parcelní číslo:
757/1, 757/5, 764/2, 1123, 1035/25, 1035/34, 1035/50, 1035/51, 835/24, 835/19, 835/20, 835/31, 817/3,
1035/31, 1035/32, 1035/33, 817/8, 765/2, 1035/53, 1035/35, 700/1, 1035/11, 72, 1035/1, 77/3, 1035/24,
1035/12, 79/4, 79/2, 665/2, 665/1, 665/6, 675/3, 131, 1035/43, 669/14, 1035/36, 1035/37, 764/5, 1035/52,
1035/28, 771/3, 1035/22, 105, 685/3, 114, 1035/23, 1035/29, 771/7, 685/6, 685/1, 1035/21, 1035/2, 94,
1035/3, 1035/15, 91, 1127, 1035/46, 1126, 88, 80, 1035/8, 1035/44, 671/1, 1035/39, 671/2
Pozemky v katastrálním území Osenice – parcelní číslo:
473/25, 113/49, 113/56, 113/57, 473/26, 473/24, 473/27, 113/61, 473/28, 473/29, 113/62, 271/5, 271/4,
271/3
dotčené orgány
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: URNAI6D
HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E
MINISTERSTVO OBRANY, AGENTURA LOGISTIKY - REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ
DOPRAVY HRADEC KRÁLOVÉ, IDDS: HJYAAVK
MINISTERSTVO OBRANY ČR, SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, IDDS: HJYAAVK
KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R
MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBÁŇ, STAVEBNÍ ÚŘAD, IDDS: GUIBZAW
MĚÚ JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODDĚLENÍ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
KÚ KK, ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, IDDS: GCGBP3Q
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