
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

Městský úřad Nové Město nad Metují 
Odbor výstavby a regionálního rozvoje 
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.  491 419 611, fax. 491 419 623  

 

Spis. zn.: 

Č.j.: 

Výst. 38554/2021/Št 

NMNM/1568/2023/OVRR/StL 

V Novém Městě nad Metují, dne 13.01.2023 

Vyřizuje: Ing. Lenka Štoková 

tel. 491 419 687 

mobil 739 633 618 

E-mail : stokova@novemestonm.cz 

 

 

OBEC ČERNČICE, Černčice 8, 549 01  Černčice 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

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

kterou zastupuje Projecticon s.r.o., IČO 28809459, Antonína Kopeckého 151, 549 22  Nový Hrádek 

(dále jen "žadatel") podali dne 15.12.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Oprava místní komunikace v obci Černčice 

Černčice 

 

(dále jen "stavba") na pozemku p. p. č. 389, 394/2, 397, 408/2, 462/2, 469, 471 dle KN v katastrálním 

území Černčice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné 

řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

- stavební úpravy stávající místní komunikace 

- nové výhybny a oprava stávajících 

- nové propustky a oprava stávajících 

 

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"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve 

kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 

své námitky a veřejnost připomínky do 

17.02.2023. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor 

výstavby a regionálního rozvoje, úřední dny pondělí, středa 8-17 hod.). 

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 

5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, 

že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další 

lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami 
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opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 

odst. 1 stavebního zákona. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 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. 

 

 

 

 

Ing. Lenka Štoková 

referentka Odboru výstavby a regionálního rozvoje 

  

 

 

K vyvěšení, následnému potvrzení a vrácení: 

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

- Obec Černčice, Černčice č.p. 8, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

 

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. 
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Obdrží: 

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

zákona (doručeno na dodejky): 

1. OBEC ČERNČICE, IDDS: brneebh 

 sídlo: Černčice č.p. 8, 549 01  Nové Město nad Metují 1 

2. Projecticon s.r.o., IDDS: a3bv5y7 

 sídlo: Antonína Kopeckého č.p. 151, 549 22  Nový Hrádek 

3. Správa státních hmotných rezerv, IDDS: 4iqaa3x 

 sídlo: Šeříková č.p. 616/1, 150 00  Praha 5-Malá Strana (věcné břemeno na p.č. 408/2) 

4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 (věcné břemeno na p.č. 408/2,  

vyj. GasNet Služby s.r.o. zn. 5002526033 dne 12.01.2022) 

 

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

účastníci (dodejky) 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

p. p. č. 361, 385/8, 385/10, 385/11, 385/18, 386/1, 387, 388, 390/1, 390/2, 390/5, 390/6, 394/1, 

394/3, 395/4, 395/7, 395/8, 395/9, 395/15, 395/16, 395/17, 395/18, 395/21, 398/2, 400, 401, 402, 

403, 404, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 424/3, 427, 436/1, 438/1, 440/1, 440/2, 442, 443, 444, 445, 

446/2, 447/3, 448/1, 448/3, 449/2, 450, 451/2, 454/2, 454/3, 454/26, 454/27, 455, 462/1, 462/3, 

463/3, 470/1, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 470/7, 470/8, 470/9, 470/10, 470/11, 470/12, 470/13, 

470/14, 470/15, 470/16, 470/17, 470/18, 470/19, 470/20, 470/21, 470/22, 470/23, 470/24, 470/25, 

470/26, 470/27, 470/28, 470/29, 470/30, 470/31, 470/32, 470/33, 470/34, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 

472/5, 472/6, 472/7, 472/8, 472/9, 472/22, 472/23, 472/24, 472/25, 472/26, 472/27, 472/28, 472/31, 

472/32, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 481/4 dle KN v katastrálním území Černčice a p. p. č. 1202 dle 

KN v katastrálním území Dolsko 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Černčice č.p. 42, č.p. 73, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 43 a č.p. 92 

 

dotčené správní úřady 

8. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Náchod, IDDS: urnai6d 

 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 (stanovisko č.j. KRPH-119311-

2/ČJ-2022-050506 dne 21.11.2022) 

9. 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 (KZS č.j. NMNM/38161/2022/ 

OVRR/StL, KZS-61/22 dne 10.01.2023) 

10. 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 (KZS č.j. NMNM/38161/2022/ 

OVRR/StL, KZS-61/22 dne 10.01.2023) 

  

ostatní 

11. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň  (vyj. č.j. 501122/22 dne 03.02.2022) 

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

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 (vyj. k PD zn. 001122983548 

dne 21.01.2022, souhlas s umístěním stavby v och.pásmu zn. 001122992654 ze dne 21.01.2022) 

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

 sídlo: Kladská č.p. 1521, 547 01  Náchod 1 (vyj. zn. 22-06990 dne 21.12.2022) 

 

 



Č.j. NMNM/1568/2023/OVRR/StL str. 4 

 

 


		2023-01-17T07:18:28+0100
	Lenka Štoková
	referentka odboru výstaby a regionálního rozvoje




