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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako silniční správní úřad 

příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 

odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") 

posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.07.2022 

podal 

OBEC ČERNČICE, IČO 00272558, Černčice 8, 549 01  Černčice, 

kterou zastupuje VECTURA Pardubice s.r.o., IČO 03020223, 17. listopadu 233, 530 02  

Pardubice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Rekonstrukce chodníků v obci Černčice 

Černčice 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích p. p. č. 72/1 (ostatní plocha), p. p. č. 72/2 (ostatní plocha), p. p. č. 78/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 130/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 134 (zastavěná plocha a 

nádvoří), p. p. č. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 138/1 (ostatní plocha), p. p. č. 159 (zastavěná 

plocha a nádvoří), p. p. č. 226 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 229 (zahrada), p. p. č. 585/1 (ostatní 

plocha), p. p. č. 600 (ostatní plocha) dle KN v katastrálním území Černčice. 

 

Stavba obsahuje: 

- stavební úpravy - rekonstrukce stávajícího chodníku,  
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- oprava zpevněných ploch 

- nové parkoviště před základní školou 

Umístění stavby a určení prostorového řešení stavby: 

- stavební úpravy - rekonstrukce stávajícího chodníku na pozemcích p.p.č. 72/1, 72/2, 78/1, 130/1, 

134, 135, 138/1, 159, 226, 229, 585/1, 600 je v trase stávajícího chodníku, včetně úpravy stávajících 

sjezdů a zelených pásů s drobnými směrovými a šířkovými úpravami vše v k.ú. Černčice tak, jak je 

zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí tohoto rozhodnutí. Výškově 

stavební úpravy kopírují niveletu stávajícího chodníku s drobnými výškovými úpravami. 

- oprava zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 600 v k.ú. Černčice proběhne ve stávajícím rozsahu i 

výškovém uspořádání, dojde pouze k výměně krytu za zatravňovací dlaždice 

- nové parkoviště před základní školou o 3 podélných stáních o rozměrech jednotlivých stání 6,75 x 2,4 

m a 1 parkovací stání pro osoby postižené o rozměrech 7,0 x 3,5 m u hranice s pozemkem p.p.č. 229 

vše v k.ú. Černčice tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí 

tohoto rozhodnutí. Výškově plocha parkoviště s příčným sklonem 1 % navazuje na výškovou úroveň 

sousední stávající místní komunikace. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Území dotčené stavbou včetně požárně nebezpečného prostoru zahrnuje pouze výše uvedené 

pozemky, na které se předmětná stavba umísťuje.  

Soulad s územním plánem:  

- Soulad s územním plánem byl potvrzen závazným stanoviskem orgánu územního plánování, které je 

součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu v Novém Městě nad Metují 

č.j. NMNM/489/2022/OVRR/StL, KZS-1/22 ze dne 21.01.2022. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala firma VECTURA Pardubice, s.r.o., zodpovědný projektant – Ing. Ondřej Kvaček, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0701616. Případné změny nesmí být provedeny 

bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích, zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, dále bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, dále pak předpisy správců sítí a 

dodržet ustanovení o jejich ochranných pásmech stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., v platném 

znění (energetický zákon), nakládání s odpady dle zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušné technické 

normy, vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Ke stavbě 

budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 

stavebního zákona. 

5. Budou splněny podmínky § 176 odst. 1 stavebního zákona:  

Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je 

stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo 
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orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 

zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

6. V průběhu stavby budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech a v 

chráněném venkovním prostoru dle § 12 a přílohy č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

7. Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení podzemních sítí, které se nachází v místě 

stavby, a to vedení společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN 

a.s., ČD Telematika a.s., Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a Správy elektrotechniky a 

energetiky Správy Železnic Stavebník je povinen zajistit, aby nedošlo k případnému poškození 

podzemních sítí, a současně budou dodrženy podmínky jejich správců stanovenými v jejich 

vyjádřeních: 

- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ke stavbě a existenci sítí zn. 22-00168 ze dne 17.02.2022 

- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření o existenci sítí č.j. 0101661511 ze dne 08.01.2022, vyjádření 

k projektové dokumentaci zn. 001123145085 ze dne 31.01.2022 

- CETIN, a.s. vyjádření o existenci sítí č.j. 546675/22 ze dne 10.02.2022 

- ČD Telematika a.s k existenci sítí č.j. 00601/2022-O ze dne 17.01.2022 

- Správy Železnic s.o. souhrnné stanovisko č.j. 5013/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 14.02.2022 (sítě 

Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a Správy elektrotechniky a energetiky) 

8. Budou dodrženy podmínky orgánu státní správy lesů Oddělení životního prostředí, které je součástí 

koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Nové Město nad Metují nad Metují č.j. 

NMNM/489/2022/OVRR/StL, KZS-1/22 ze dne 21.01.2022: 

Stavba bude umístěna dle zákresu situace „koordinační situační výkres“, který 

je součástí předložené projektové dokumentace.  

Výkopový, stavební, ani jiný materiál nesmí být ukládán na předmětný lesní pozemek. 

Na výše uvedeném lesním pozemku nebude v souvislosti se stavebními pracemi docházet 

ke kácení stromů, ani k jejich poškozování. 

9. Budou dodrženy podmínky silničního správního úřadu Oddělení dopravy a silničního hospodářství, 

které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Nové Město nad Metují nad 

Metují č.j. NMNM/489/2022/OVRR/StL, KZS-1/22 ze dne 21.01.2022: 

Zhotovitel bude v případě potřeby zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v místě 

stavby povinen min. 30 dní před realizací stavby ODSH zažádat o přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů a v případě dotčení stavby silnice III/308 20 (např. z důvodu pohybu 

mechanizace či skládání stavebního materiálu, apod.), bude zhotovitel muset ODSH zažádat i o 

zvláštní užívání této silnice, a to dle § 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích. 

Kladné vyřízení výše uvedených správních řízení, resp. žádostí k ODSH, bude podmíněno 

předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR, resp. Dopravního inspektorátu Náchod a 

v případě zvláštního užívání silnice i souhlasem vlastníka dotčené silnice. 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu č.j. DUCR-15085/22/Fl ze dne 

21.03.2022: 

Případné změny dokumentace projedná stavebník předem s Drážním úřadem. 

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy budou v předstihu projednány s vlastníkem a 

provozovatelem dráhy. 

Zahájení stavby bude písemně oznámeno Drážnímu úřadu.  

Po ukončení stavby požádá stavebník Drážní úřad o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci. 

Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na přilehlém železničním přejezdu P5092 přes 

pozemní komunikaci II/308, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce. Současně nesmí dojít 

k zásahu do železničního přejezdu. 
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11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ) 

zn. 5013/2022-SŽ-OŘ, HKR-OPS ze dne 14.02.2022: 

Alespoň 15 dní před zahájením stavby bude vyrozuměn drážní dohled nad stavbami a rozsah 

dohledu bude prokazatelně projednán. 

V zájmovém prostoru se nachází kabelové vedení Správy sdělovací a zabezpečovací techniky SŽ 

(dále jen SSZT). Pracemi nesmí dojít k poškození kabelových sítí nebo zařízení. Přesnou polohu je 

nutno určit vytyčením, kterou zajistí odborná osoba k tomu způsobilá. Při stavbě nesmí dojít 

k rozšíření ani ke změně výškového profilu chodníku v oblasti železničního přejezdu. 

V zájmovém prostoru se nachází kabelové vedení Správa elektrotechniky a energetiky SŽ (dále jen 

SEE). Pracemi nesmí dojít k poškození kabelových sítí nebo zařízení. Přesnou polohu je nutno určit 

vytyčením, kterou zajistí odborná osoba k tomu způsobilá. Zemní práce nesmí být prováděny 

v ochranném pásmu kabelového vedení, tj. Méně než 1 m. V případě menší vzdálenosti zajistí 

stavebník dozor pracovníka SEE. V případě přejíždění kabelové trasy mechanismy těžšími než 3,5 t 

musí být provedeno zpevnění povrchu nad kabelovou trasou podle pokynů správce, např. silničními 

panely. 

Zhotovitel je povinen při realizaci stavby respektovat pokyny týkající se bezpečnosti železniční 

dopravy, zařízení a sítí. 

Při provádění stavby musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah, 

v platném znění a příslušné normy, předpisy a směrnice. 

Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy ani drážní pozemek, který bude upraven do 

náležitého, resp. dohodnutého stavu. 

Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků, mechanismů ani stavebních dílů na 

vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí vedoucího TO. Prostor do vzdálenosti 

2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným. Zaměstnanci zhotovitele musí být 

prokazatelně proškoleni, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto 

prostoru a musí mít vydaný příslušný průkaz. Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za 

dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy. 

Staveniště na pozemcích Správy železnic a České dráhy, a.s. bude řádně zabezpečeno a označeno. 

Při realizaci musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně 

přístupu k nim. Správa železnic (dále jen SŽ) si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních 

prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 

Pokud při realizaci stavby dojde k poškození majetku ve správě SŽ, zhotovitel o této skutečnosti 

neprodleně informuje příslušného zástupce SŽ a zajistí uvedení do původního stavu nebo do stavu 

odpovídajícího původnímu účelu.  

Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu 

dráhy. 

Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor zástupce SŽ 

o prohlídku dokončené stavby a splnění výše uvedených podmínek, popř. zašle zápisy se správci 

drážních zařízení a sítí o splnění těchto podmínek.  

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s. zn. 143220003 ze 

dne 23.01.2022: 

Nově navržené parkovací stání bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tzn. bude vyhrazeno 1 

parkovací stání. Vyhrazené stání budou vyznačena vodorovným i svislým dopravním značením. 

V případě, že bude přerušení přirozené vodící linie větší než 8 m, bude doplněno umělou vodící linií. 

V oboustranné vzdálenosti nejméně 0,8 m od osy umělé vodící linie nesmí být žádné překážky. 

V místě u objektu na pozemku p.č. 154/1 vstupuje do prostoru chodníku schod, který narušuje 

přirozenou vodící linii. Tato část chodníku bude upravena např. umělou vodící linií, která navede 

nevidomou osobu na přirozenou vodící linii. 

Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí 

plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., §7 ve znění NV 

č. 312 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. Kontrast bude proveden dle předpisu ke dni platného stavebního 

povolení dle č. 163/2002 Sb. 
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13. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

14. Po celou dobu provádění stavby musí být zajištěn přístup k sousedním pozemkům. Případné 

krátkodobé omezení příjezdu bude projednán s vlastníky nebo s uživateli dotčených nemovitostí. 

Příjezd složek integrovaného záchranného systému bude zajištěn trvale. Rovněž bude umožněn 

přístup správců sítí v případě havárie jejich zařízení. 

15. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích zejména 

těch, na které se stavba napojuje. Stejně tak musí být zajištěna bezpečnost chodců. 

16. Všechny sousední stavby a konstrukce, popř. pozemky, poškozené při provádění stavby, musí být 

neprodleně uvedeny do původního stavu. 

17. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 

„Stavba povolena“ a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

18. Při veškeré činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících 

zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

19. Odpadní materiál ze stavební činnosti bude zlikvidován nezávadným způsobem. Doklad o nezávadné 

likvidaci odpadu bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce. 

20. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky a 

současně požádá o vydání kolaudačního souhlasu. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou 

předloženy doklady dle platného stavebního zákona a další doklady stanovené v podmínkách tohoto 

rozhodnutí.  

21. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož jméno, popř. název oznámí investor 

stavebnímu úřadu nejpozději 1 pracovní den před zahájením stavby. 

22.  Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

OBEC ČERNČICE, Černčice 8, 549 01  Černčice 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 

Bc. Martin Zaňka, nar. 08.03.1984, Černčice 99, 549 01  Černčice 

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00  Praha 

Ladislav Tylš, nar. 30.08.1954, Černčice 18, 549 01  Černčice 

Hana Tylšová, nar. 19.02.1957, Černčice 18, 549 01  Černčice 

Štěpánka Tláskalová, nar. 26.12.1966, Černčice 10, 549 01  Černčice 

Jaromír Ježek, nar. 06.03.1973, Černčice 7, 549 01  Černčice 

Josef Ježek, nar. 06.09.1940, Černčice 126, 549 01  Černčice 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02  Hradec Králové 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 
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Situační výkres č. 1 v měřítku 1:500 (zmenšený na A4) se zakreslením umístění stavby a vyznačením 

vazeb na okolí – vzdálenost od hranic sousedních pozemků 
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Situační výkres č. 2 v měřítku 1:500 (zmenšený na A4) se zakreslením umístění stavby a vyznačením 

vazeb na okolí – vzdálenost od hranic sousedních pozemků 
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Situační výkres č. 3 v měřítku 1:500 (zmenšený na A4) se zakreslením umístění stavby a vyznačením 

vazeb na okolí – vzdálenost od hranic sousedních pozemků 
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Odůvodnění: 

Dne 19.07.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Speciální stavební úřad se zabýval stanovením okruhu účastníků společného územního a stavebního 

řízení podle § 94k stavebního zákona a jako účastníky tohoto řízení stanovil: 

- podle písm. a) stavebníka – obec Černčice,  

- podle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, která je totožná se 

stavebníkem – obec Černčice,  

- podle písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem – stavba 

chodníku i komunikace je ve vlastnictví obce Černčice 

- podle písm. d) vlastník pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 

sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo –  

vlastníci stavbou dotčených pozemků - obec Černčice (p.č. 72/1, 78/1, 138/1, 226, 229, 600), Martin 

Zaňka (p.č. 134), Správa železnic, s.o. (p.č. 585/1), Ladislav Tylš a Hana Tylšová (p.č. 159), Správa 

silnic Královéhradeckého kraje (p.č. 72/2), Jaromír Ježek (p.č. 130/1), Štěpánka Tláskalová (p.č. 

135),  

jiné věcné právo – Komerční banka (zástavní právo smluvní pro p.č. 134), ČEZ Distribuce, a.s. 

(věcné břemeno k p.č. 585/1, 72/2, 72/1, 78/1), Josef Ježek (věcné břemeno bytu a užívání k p.č. 

130/1) 

- podle písm. e) osoba jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

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

účastníci řízení podle tohoto bodu byli stanoveni vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, 

protože při provádění stavby budou dotčeni omezením přístupu a zejména vjezdu na tyto pozemky, 

viz. „Účastníci řízení - další dotčené osoby“. Stejně tak byly jako účastníci řízení určeny osoby které 

mají k předmětným pozemkům věcné břemeno užívání a z tohoto důvodu stejně jako vlastníci budou 

dotčeni omezením přístupu a vjezdu na pozemky a ke stavbám. Subjekty, které mají k sousedním 

pozemkům Zástavní právo smluvní stavební úřad jako účastníky řízení neurčil, protože toto právo 

nemůže být stavbou ani jejím prováděním dotčeno. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 správního řádu, bylo 

toto oznámení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům 

doručeno do vlastních rukou a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na 

úřední desce Městského úřadu Nové Město nad Metují a obce Černčice i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože mu jsou poměry staveniště dobře známy a žádost poskytuje dostatečné podklady 

pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 24.08.2022 mohou účastníci řízení uplatnit 

své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně stavební úřad upozornil, že k později uplatněným 

závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Ve stanoveném termínu do podkladů řízení a 

zejména projektové dokumentace nikdo nenahlédl, nevyjádřil se ani nedal námitku. Současně stavební 

úřad v průběhu řízení neobdržel žádné nové podklady k řízení. 

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal podanou žádost podle § 94l 

stavebního zákona a zjistil, že žádost má všechny náležitosti předepsané zákonem. Žadatel spolu se 

žádostí předložil v souladu s § 94l odst. 2stavebního zákona tyto podklady řízení: 

a) souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona – souhlasy 

Martin Zaňka, Správa železnic, s.o., Ladislav Tylš, Hana Tylšová, Správa silnic 

Královéhradeckého kraje, Jaromír Ježek, Štěpánka Tláskalová 

b) Závazná stanoviska dotčených orgánů: 

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Novém Městě nad Metují č.j. 

NMNM/489/2022/OVRR/StL, KZS-1/22 ze dne 21.01.2022 
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- závazné stanovisko Oddělení životního prostředí Odboru výstavby a regionálního rozvoje 

Městského úřadu Nové Město nad Metují č.j. NMNM/2163/2022/OZP/TovJ ze dne 07.02.2022 – 

souhlas s odnětím ze ZPF 

- závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru spis. zn.: 123811/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 12.01.2022 

- stanovisko Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, 

Dopravní inspektorát č.j. KRPH-3376/ČJ-2022-050506 dne 02.02.2022 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště 

Náchod č.j. KHSHK 00928/2022/HOK.NA/Ha ze dne 11.01.2022 

- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace č.j. 5013/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 

14.02.2022 

- závazné stanovisko Drážní úřad č.j. DUCR-15085/22/Fl ze dne 21.03.2022 

- závazné stanovisko Úřad pro civilní letectví č.j. 000257-22-701 ze dne 27.01.2022 

- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí č.j. KUKHK-

1680/ZP/2022 

- stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s. zn. 143220003 ze dne 23.01.2022 

c) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 

nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – Stavba je sama dopravní 

infrastrukturou, která není napojena na sítě technické infrastruktury.  

d) Smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebyly předloženy, protože 

záměr sám je stavbou veřejné dopravní infrastruktury, který není napojen na sítě technické 

infrastruktury, ani nevyžaduje jejich úpravu. 

e) projektovou dokumentací stavby pro vydání společného povolení, kterou vypracovala firma 

VECTURA Pardubice, s.r.o., zodpovědný projektant – Ing. Ondřej Kvaček, autorizovaný inženýr 

pro dopravní stavby, ČKAIT 0701616, vypracovaná v souladu s přílohou č. 11 vyhl. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb. 

Speciální stavební úřad posoudil záměr žadatele podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že 

záměr je v souladu: 

a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na 

využívání území – Stavební úřad posoudil stavbu z hlediska vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 23 – 

obecné požadavky na umisťování staveb. Dle ustanovení § 23 odst. 1 této vyhlášky se stavby 

podle druhu a potřeby umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické 

infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo 

ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího 

zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem 

připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu na 

přilehlých pozemních komunikacích. Navržený záměr není připojen na sítě technické 

infrastruktury a dopravně je napojen na sousední místní komunikaci v souladu s platnými 

právními předpisy. Toto připojení je stávající a není součástí stavby. Stavba sama je dopravní 

technickou infrastrukturou. 

Dále podle ustanovení § 25 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. se stavby umisťují tak, aby stavba ani její 

část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici 

pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního 

pozemku. Většina stavby je umístěna na pozemku stavebníka a částečně je umístěna na 

pozemcích jiných vlastníků, tak jak je zakresleno v předložené projektové dokumentaci. Stavba 

tak zasahuje na sousední pozemky, jejichž vlastníci dali souhlas se stavbou podle § 184a 

stavebního zákona. Svým umístěním neznemožní případnou zástavbu na sousedních pozemcích, 

právě naopak – jedná se o stavbu veřejné dopravní infrastruktury, která zajistí připojení 

sousedních pozemků a nemovitostí.  
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Dále se stavební úřad zabýval souladem stavby s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, zejména s ustanovením § 8: 

- mechanická odolnost a stabilita – stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami 

- požární bezpečnost – stavba nevyžaduje žádná opatření z hlediska požární ochrany 

- ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životní prostředí – stavba je 

navržena v souladu s bezpečnostními předpisy 

- ochrana proti hluku – stavba není stavbou produkující nadměrné hlukové zatížení okolí 

- bezpečnost při užívání – stavba je napojena na stávající komunikaci stávajícím sjezdem tak, aby 

byla zabezpečena bezpečnost silničního provozu  

- úspora energie a tepelná ochrana – navržený záměr nevyžaduje tepelnou ochranu 

Stavební úřad posuzoval stavbu podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, protože se jedná o stavbu s užíváním i 

postiženými osobami. Stavba je navržena i pro užívání postiženými osobami zejména tím, že je 

bezbariérová. Navržený záměr respektuje výše uvedenou vyhlášku za splnění podmínek 

stanovených ve stanovisku společnosti NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s. zn. 

143220003 ze dne 23.01.2022. Jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a 

jejich dodržení bude speciálním stavebním úřadem zkontrolováno při závěrečné kontrolní 

prohlídce. 

b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu - stavba je dopravně napojena na 

stávající místní komunikaci na pozemku p.č. 72/1 a není napojena na sítě technické 

infrastruktury.  

c) s požadavky zvláštních předpisů a stanovisky dotčených orgánů – pro stavbu byla vydána 

souhlasná závazná stanoviska Oddělení životního prostředí OVRR, Oddělení dopravy a silničního 

hospodářství Odboru správního a úřadu územního plánování Odbor výstavby a regionálního 

rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují, Ministerstva obrany, sekce ekonomické a 

majetkové, odbor územních zájmů, Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, 

Dopravní inspektorát, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště 

Náchod, Správy železnic, státní organizace, Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví, Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a NIPI BEZBARIÉROVÉ 

PROSTŘEDÍ o.p.s..  

Pro záměr žadatele není nutno posouzení vlivu na životní prostředí podle § 91 stavebního zákona. 

Speciální stavební úřad předloženou žádost projednal a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 

nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Spolu se žádostí stavebník předložil: 

- projektovou dokumentaci, kterou vypracovala firma VECTURA Pardubice, s.r.o., zodpovědný 

projektant – Ing. Ondřej Kvaček, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0701616 

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu v Novém Městě nad Metují 

č.j. NMNM/489/2022/OVRR/StL, KZS-1/22 ze dne 21.01.2022 

- závazné stanovisko Oddělení životního prostředí Odboru výstavby a regionálního rozvoje 

Městského úřadu Nové Město nad Metují č.j. NMNM/2163/2022/OZP/TovJ ze dne 07.02.2022 

– souhlas s odnětím ze ZPF 

- závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru spis. zn.: 123811/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 12.01.2022 

- stanovisko Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní 

inspektorát č.j. KRPH-3376/ČJ-2022-050506 dne 02.02.2022 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště 

Náchod č.j. KHSHK 00928/2022/HOK.NA/Ha ze dne 11.01.2022 

- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace č.j. 5013/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 

14.02.2022 

- závazné stanovisko Drážní úřad č.j. DUCR-15085/22/Fl ze dne 21.03.2022 

- závazné stanovisko Úřad pro civilní letectví č.j. 000257-22-701 ze dne 27.01.2022 

- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí č.j. KUKHK-

1680/ZP/2022 

- stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s. zn. 143220003 ze dne 23.01.2022 
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- sdělení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod 

č.j. HSHK-577-2/2022 (22-NA-OP-2022) ze dne 10.02.2022 

- potvrzení o splnění oznamovací povinnosti – Archeologický ústav AV ČR, Praha ze dne 

10.01.2022 

- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků a staveb na nich dle § 184a stavebního zákona – 

Martin Zaňka, Správa železnic, s.o., Ladislav Tylš, Hana Tylšová, Správa silnic 

Královéhradeckého kraje, Jaromír Ježek, Štěpánka Tláskalová 

- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ke stavbě a existenci sítí zn. 22-00168 ze dne 17.02.2022 

- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření o existenci sítí č.j. 0101661511 ze dne 08.01.2022, vyjádření 

k projektové dokumentaci zn. 001123145085 ze dne 31.01.2022 

- CETIN, a.s. vyjádření o existenci sítí č.j. 546675/22 ze dne 10.02.2022 

- ČD Telematika a.s k existenci sítí č.j. 00601/2022-O ze dne 17.01.2022 

- Správy Železnic s.o. souhrnné stanovisko č.j. 5013/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 14.02.2022 

(sítě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a Správy elektrotechniky a energetiky) 

- vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. k existenci sítí č.j. 

VAKHK/VHR/VJ/22/0182 ze dne 13.01.2022 

- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. k existenci sítí č.j. 0700488395 ze dne 08.01.2021 

- vyjádření Telco Pro Services, a.s. k existenci sítí č.j. 0201350063 ze dne 08.01.2022 

- vyjádření České Radiokomunikace, a.s. zn. UPTS/OS/293976/2022 ze dne 10.01.2022 

- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. k existenci sítí zn. 5002530201 ze dne 08.01.2022 a vyjádření 

zn. 5002530223 ze dne 08.01.2022 

- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. k existenci sítí zn. E01372/22 ze dne 08.01.2022 a 

vyjádření zn. E01371/22 ze dne 08.01.2022 

- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. k existenci sítí zn. MW9910190033375851 ze dne 

08.01.2022 

Předložená závazná stanoviska i vyjádření jsou souhlasná. Stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad a 

podmínky stanovené v předložených závazných stanoviscích zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí, 

kromě podmínek, které se vyskytovaly duplicitně ve stanoviscích Drážního úřadu a Správy železnic, 

státní organizace a podmínek, které již byly splněny.  

Protože ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil možnost seznámit se s podklady řízení, podat námitku nebo 

vyjádření, stavební úřad nevyužil ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nevyzval 

účastníky řízení k seznámení se s podklady řízení, protože by to nebylo účelné, a o umístění a povolení 

stavby rozhodl - vydal toto společné rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl na základě všech podkladů a posouzení podané žádosti, jak je uvedeno ve 

výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Jana Bočkayová, Miroslav Stierand, Zlata Stierandová, Jiří Mercl, Ilona Seidlová, Jaroslav 

Voborník, Jana Voborníková, Lenka Effenberková, Bohuslav Effenberk, Pavel Henyš, Monika 

Rousková, Milena Kubíková, Miroslav Rousek, Pavel Vondrouš, Vladimíra Šichanová, Jiří Šichan, 

Zdeněk Šichan, Zděnka Šichanová, Ing. Zdeněk Tláskal, Drahomíra Tláskalová, Jaroslav Poláček, 

Ladislava Štěpánová, David Nývlt, Jana Nývltová, Štěpánka Tláskalová, Michal Khandl, Galina 

Khandlová, Naděžda Khandlová, Michal Khandl, Hana Nováková, Petr Tláskal, Václav Kavalír, 

Jaromír Ježek, Marie Ježková, Hana Schejbalová, Ing. Jiří Novák 

  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, odboru dopravy a silničního 

hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu, tj. Odboru výstavby a regionálního rozvoje 

Městského úřadu Nové Město nad Metují. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po 

doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 

nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je 

den doručení poslední den 15 denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního 

orgánu, který písemnost doručuje. 

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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 

přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí 

také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 

nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. 

Žadatel 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. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

Ing. Miloš Skalský 

vedoucí Odboru výstavby a regionálního rozvoje 

  

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Stavba je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů osvobozena 

od správního poplatku. 
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K vyvěšení, následnému potvrzení a vrácení: 

- Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují 

- Obec Černčice, Černčice 8, 549 01  Černčice 
 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, přičemž poslední den této lhůtu je dnem jeho 

doručení.  

Po dobu vyvěšení písemnosti na úřední desce byla tato písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

vyvěšeno dne:       sejmuto dne: 

 

 

 

 

………………       ………………. 

podpis, razítko       podpis, razítko 

 

V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu při vyvěšení na více úředních deskách je dnem vyvěšení den, 

kdy písemnost vyvěsil správní orgán, který písemnost doručuje. 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a současně podle § 94k písm. a) až d) stavebního 

zákona (doručeno na dodejky): 

1. VECTURA Pardubice s.r.o., IDDS: z37ih3r 

 sídlo: 17. listopadu č.p. 233, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

2. Bc. Martin Zaňka, Černčice č.p. 99, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

3. Ladislav Tylš, IDDS: gkbxksr 

 trvalý pobyt: Černčice č.p. 18, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

4. Hana Tylšová, Černčice č.p. 18, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

5. Štěpánka Tláskalová, Černčice č.p. 10, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

6. Jaromír Ježek, Černčice č.p. 7, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

7. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 

 sídlo: Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 4 

8. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

 

účastníci řízení podle § 94k písm. e) (doručeno veřejnou vyhláškou) 

9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2  

10. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 

 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00  Praha 1-Staré Město  

11. Josef Ježek, Černčice č.p. 126, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

12. Jana Bočkayová, Černčice č.p. 35, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

13. Miroslav Stierand, Černčice č.p. 35, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

14. Zlata Stierandová, Černčice č.p. 35, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

15. Jiří Mercl, Černčice č.p. 24, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

16. Ilona Seidlová, Černčice č.p. 24, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

17. Jaroslav Voborník, Černčice č.p. 120, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

18. Jana Voborníková, Černčice č.p. 120, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

19. Lenka Effenberková, Černčice č.p. 21, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

20. Bohuslav Effenberk, Černčice č.p. 21, 549 01  Nové Město nad Metují 1 
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21. Pavel Henyš, Černčice č.p. 75, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

22. Monika Rousková, Černčice č.p. 112, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

23. Milena Kubíková, Černokostelecká č.p. 2016/85, 100 00  Praha 10-Strašnice 

24. Miroslav Rousek, Černčice č.p. 112, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

25. Pavel Vondrouš, Černčice č.p. 17, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

26. Vladimíra Šichanová, Černčice č.p. 20, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

27. Jiří Šichan, Lhota č.p. 39, Nahořany, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

28. Zdeněk Šichan, Černčice č.p. 20, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

29. Zděnka Šichanová, Černčice č.p. 20, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

30. Ing. Zdeněk Tláskal, Černčice č.p. 123, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

31. Drahomíra Tláskalová, Černčice č.p. 123, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

32. Jaroslav Poláček, Černčice č.p. 12, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

33. Ladislava Štěpánová, Černčice č.p. 106, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

34. David Nývlt, IDDS: 74nd6fy 

 trvalý pobyt: Krásnohorské č.p. 275, 547 01  Náchod 1 

35. Jana Nývltová, Krásnohorské č.p. 275, 547 01  Náchod 1 

36. Štěpánka Tláskalová, Černčice č.p. 10, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

37. Michal Khandl, Černčice č.p. 9, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

38. Galina Khandlová, Černčice č.p. 9, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

39. Naděžda Khandlová, Černčice č.p. 9, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

40. Michal Khandl, Černčice č.p. 9, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

41. Hana Nováková, Černčice č.p. 143, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

42. Petr Tláskal, Černčice č.p. 148, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

43. Václav Kavalír, Černčice č.p. 135, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

44. Jaromír Ježek, Černčice č.p. 7, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

45. Marie Ježková, Černčice č.p. 7, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

46. Hana Schejbalová, Laichterova č.p. 986, 518 01  Dobruška 

47. Ing. Jiří Novák, Černčice č.p. 143, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

  

dotčené správní úřady 

48. Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního 

prostředí, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

49. Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, orgán územního 

plánování, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

50. Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, 

náměstí Republiky č.p. 6, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

51. Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, 

IDDS: urnai6d 

 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 

52. Správa železnic, státní organizace, Správa Hradec Králové, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

53. Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 

54. Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q 

 sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 

55. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště 

Náchod, IDDS: dm5ai4r 

 sídlo: Habrmanova č.p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 

56. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

  

ostatní 

57. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

58. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37 

 sídlo: Kladská č.p. 1521, 547 01  Náchod 1 

59. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
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 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

60. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, z.s., 

Konzultační středisko pro bezbarierové užívání staveb, IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Havlíčkova č.p. 5719/46, 586 01  Jihlava 1 

 

Přílohy: 

1. Tabulka Stavba povolena (pro stavebníka) 

2. Ověřená projektová dokumentace (pro stavebníka a obec) 

Obě přílohy budou vydány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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