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 Městský úřad Jičín - odbor dopravy 
oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín 

 

Č.j.: DOP/2020/17736/Rih Jičín, dne 03.08.2020 

Vyřizuje: Radomír Říha, tel. 493 545 420, riha@mujicin.cz  

 

Oprávněná úřední osoba: Radomír Říha –  referent  odboru dopravy MěÚ Jičín 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A  

 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ  

SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

           

         MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD – IČO - 

00271730 (dále i jen „žadatel“) podalo dne 20.07,2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu : 

 

 

„ STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

UL. K. MOORA V LÁZNÍCH BĚLOHRADĚ “; 

 

POVOLOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY / DÁLE „ SO“ /: 

 

 SO 101 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

 SO 402 – OPTICKÁ VEDENÍ, 

 

UMÍSTĚNÉ NA POZEMCÍCH PARC. Č.: 

 

15/7, 18/6, 49/1, 562/92, 569/2, 588/3 – VŠE OSTATNÍ PLOCHA, 48/2 – ZAHRADA, 

 

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LÁZNĚ BĚLOHRAD. 

  

Stručný popis stavby: 

 

PD stavby řeší úpravu vozovky, chodníku, travnatých pásů, veřejného osvětlení a optického vedení 

v úseku ulice K. Moora v délce 232, 46m (od křižovatky s ul. Štefánikova po křižovatku s ul. Harantova). 
Vozovka je s neomezeným přístupem, obousměrná dvoupruhová, a její šířka je 4,63m – 6,65m. Prostor místní 

komunikace  (dále jen PMK ) má šířku cca 10,00m. Stávající kryt vozovky je zpevněn asfaltem a penetračním 

makadamem. Povrch je silně narušen výtluky, je nerovný a nezajišťuje funkční povrchové odvodnění. Při 

zemních pracích na výměně plynovodu byly objeveny další uliční vpusti pod stávajícím povrchem, z čehož 

vyplývá, že terén byl historicky navyšován. Stávající levostranný chodník je s povrchem asfaltovým, v konci 

úpravy přechází v povrch z betonové dlažby 30/30 cm. Pravostranný chodník v konci úpravy je z betonové 

skladebné dlažby 10/10 cm, na nároží s Náměstí K.V. Raise přechází v dlažbu kamennou mozaiku 5/5 cm. 

Dlažba pravostranného chodníku je z barevným ornamentem. Stávající rodinné domy jsou na vozovku 

připojeny stávajícími samostatnými sjezdy, které jsou zpevněny asfaltem, žulovou a betonovou dlažbou nebo 

nezpevněny. Pravá strana PMK je většinou tvořena travnatými pásy bez vzrostlé zeleně. Dopravní značení se 

vyskytuje pouze v rámci vyznačení průsečné křižovatky ulic K. Moora / Štefánikova (P 2 – Hlavní pozemní 

komunikace, P 4 – Dej přednost v jízdě!) a v konci úpravy u stykové křižovatky (P 2 – Hlavní pozemní 

komunikace, P 4 – Dej přednost v jízdě!, V 7a – Přechod pro chodce).  Přednost na křižovatce s ul. Kpt. Jaroše a 

s ul. Bezručova je řešena dle vyhlášky č. 361/2000 Sb., § 22, odst. 2, přednost vozidel přijíždějících zprava. 
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Do stavebního pozemku zasahuje zařízení technické infrastruktury v podobě stávajícího vodovodního řadu, 

plynovodu (v září 2019 byla provedena jeho výměna), jednotné kanalizace, silových a sdělovacích kabelů, 

nadzemního vedení VO a silového vedení. Průběhy inženýrských sítí, jež jsou patrné z PD stavby, byly 

zakresleny dle informací a sdělení jejich správců. 

 

Navrhovaná stavba je stavbou dopravní a technické infrastruktury a je tedy v souladu s charakterem 

území a jeho dosavadního využití. 

 

Podrobný celkový popis stavby je uveden v souhrnné technické zprávě, která je součástí PD stavby; PD stavby 

byla ověřena odpovědnou osobou – Miloslavem Kučerou – ČKAIT – 0600564  – autorizovaným technikem pro 

dopravní stavby. 

 

 

Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájeno 

společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“). 

 
 

    Odbor dopravy Městského úřadu Jičín (odd. SH), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 

1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém podle § 94m odst. 3 

stavebního zákona upouští od ohledání na místě a od ústního jednání. 

 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky 

do 15.09.2020.  

 
 Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je možno 

nahlédnout u Odboru dopravy  MěÚ Jičín ve 2. patře budovy v ul. 17. listopadu č.p. 16 - dveře č. 2.06, a to v 

úřední  dny  pondělí a  středu od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin. V ostatní pracovní dny pak po telefonické 

domluvě od 8.00 do 14:00 hodin – tel. 493 545 400, resp. 493 545 419.  

 

 Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci 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, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním 

rozhodnutí a nejedná se o lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by 

byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží. 

 

Poučení:  

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 

termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto 

při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují 

požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 

které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na 

kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k 

tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat 

námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 

řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 

projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 



Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

"otisk razítka" 

                                                               Ing. Martin Duczynski  

                                                                                                          vedoucí odboru  dopravy 

                                                                                                          Městského úřadu Jičín 

 

Příloha: 

 

 Katastrální situační výkres 

 

Tento dokument musí být veřejně vyvěšen na úřední desce MěÚ Jičín a MěÚ Lázně Bělohrad po dobu 15 

dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 

správního řádu. Patnáctý den je posledním dnem oznámení. 

 

Datum vyvěšení:……………………………                      Datum sejmutí……………………………… 

 

………………………………………………                      ……………………………………………….. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                               Razítko:                           

 

V elektronické podobě:                                                      V elektronické podobě: 

Zveřejněno od :……………………………                         Zveřejněno do :……………………………                                  

 

………………………………………………                      ……………………………………………….. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                               Razítko:                           

 

 

Rozdělovník – toto oznámení obdrží : 

 

Účastníci řízení (dodejky): 

 

Podle ust. § 94k odst. a) stavebního zákona:  

 

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD 

 

Podle ust. § 94k odst. b) stavebního zákona:  

 

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD 

 

Podle ust. § 94k odst. c) stavebního zákona:  

 

NEOBSAZENO. 



 

Podle ust. § 94k odst. d) stavebního zákona:  

 

CETIN A.S., ČESKOMORAVSKÁ 2510, 190 00 PRAHA 9 

ČEZ DISTRIBUCE, A. S., TEPLICKÁ 874, 405 02 DĚČÍN 2 

GRIDSERVICES, S.R.O., PLYNÁRENSKÁ 499, 602 00 BRNO 2 

VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., NA TOBOLCE 428, 506 01 JIČÍN 1 

SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, KUTNOHORSKÁ 59, 500 04  HRADEC KRÁLOVÉ 

4 

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD 

POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, VÍTA NEJEDLÉHO 951/8, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC 

KRÁLOVÉ 

 

Podle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona:  

 

Doručení veřejnou vyhláškou ( účastníci řízení identifikování označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru ): 

 

 v katastrálním území Lázně Bělohrad: 

 

14/1, 14/2, 15/1, 15/14, 15/15, 15/16, 15/19, 15/20, 17/1, 18/2, 18/4, 18/5, 18/8, 20, 21/1, st. 22, 48/1, 49/1, st. 

229, st. 230, st. 231, st. 232, st. 238, st. 349, st. 411, st. 412, st. 413, st. 414, 569/2, 569/14, 588/2, 637/2, st. 905, 

st. 906, st. 912 

  

dotčené orgány: 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, VALDICKÉ 

PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, 506 01 JIČÍN 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A ÚDRŽBY MĚSTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 

Č.P. 18, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LÁZNĚ BĚLOHRAD, STAVEBNÍ ÚŘAD, IDDS: IH9BC8K 

MINISTERSTVO OBRANY ČR, SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, IDDS: HJYAAVK 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, 

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D 

HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E 

KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R 
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