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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 6220/2018/VÝST/Li 
Čj.(Če.): MUNAC57030/2018 
Vyřizuje:  Ing. Andrea Lipovská  
Tel./mobil: 491405443 
E-mail:   a.lipovska@mestonachod.cz 
 
 
Datum: 2.8.2018 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení  
a upuštění od ústního jednání 

 
 
 Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování obdržel dne 17.5.2018 od 
společnosti Color spol. s.r.o., se sídlem Na Hamrech 874, Náchod, IČ: 60916141 zastoupen společností 
Proxion s.r.o., Hurdálkova 206, Náchod, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro akci nazvanou "Rozšíření dvorní plochy řemeslnického centra", na stavební parcele 
číslo (dále jen "st.p.č.") 978/1 a na pozemkové parcele číslo (dále jen "p.p.č.") 1196/4 dle katastru 
nemovitostí (dále jen „KN“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Náchod (dále jen "stavba"), podle 
ustanovení § 94l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), ve znění pozdějších předpisů.   
 Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.  
 Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení 
stavby, byl žadatel vyzván k doplnění požadovaných náležitostí a společné řízení bylo usnesením 
č. 106/2018-6 dne 6.6.2018 přerušeno.  
 
Výše uvedená stavba  zahrnuje následující objekty: 
- zpevněná plocha, 
- opěrná stěna 
- přípojka areálové splaškové kanalizace, 
- 3 vsakovací objekty včetně vpustí a kanalizační přípojky dešťové 
- oplocení 
- zařízení staveniště, 
(dále jen „stavba“).   
 
Popis stavby: 
Zpevněná plocha o výměře 122m² bude provedena podél stávající zpevněné plochy na p.p.č. 1196/4 a 
st.p.č. 978/1 dle KN v k.ú. Náchod v šíři 2,2m z asfaltobetovové živice; opěrná stěna o šířce 0,3m a 
délce 57,5m bude provedena podél nové zpevněné plochy na p.p.č. 1196/4 a st.p.č. 978/1 dle KN v k.ú. 
Náchod, ve středu bude opěrná stěna o max. výšce 1,78m a směrem ke krajům bude nižší a zkosená; 
přípojka areálové splaškové kanalizace o celkové délce 46bm s hloubkou uložení 1m bude umístěna 
na p.p.č. 1196/4 a st.p.č. 978/1 dle KN v k.ú. Náchod; 3 vsakovací objekty včetně vpustí a kanalizační 
přípojky dešťové v délce 15bm budou umístěny na p.p.č. 1196/4 dle KN v k.ú. Náchod; oplocení o 
výšce 1,5m bude umístěno na opěrné zdi a na terénu bude o výšce 1,8m, celková délka oplocení bude 
60bm, umístěno bude na p.p.č. 1196/4 dle KN v k.ú. Náchod; zařízení staveniště bude na pozemkách 
stavebníka, tj. na p.p.č. 1196/4 a st.p.č. 978/1 dle KN v k.ú. Náchod (dočasné stavby zařízení staveniště 
nebudou zřizovány). 
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 Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) a d) a § 94j stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 a 2 stavebního 
zákona, oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu 
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru 
a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního 
jednání. Pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad 
stanoví lhůtu do  

 
15 dnů ode dne doručení této písemnosti. 

 
 Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomuje stavební úřad v souladu s § 94m 
odst. 2 stavebního zákona účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou dle § 144, odst. 6 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád). 

 
Pokud ve stanovené lhůtě nebude sděleno jiné stanovisko dotčeného orgánu, bude se 

v rozhodnutí vycházet ze stanoviska opatřeného před zahájením řízení, respektive bude uvažováno, že 
dotčený orgán z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s navrhovanou stavbou souhlasí. 
 Závazná stanoviska, které mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4  stavebního 
zákona a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve výše stanovené lhůtě, jinak se k nim 
nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se dle § 94n odst. 2 nepřihlíží. 
 Dle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k 
písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může 
být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve 
společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a 
seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 36, odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby vydání rozhodnutí ve věci, 
u nadepsaného stavebního úřadu, každé pondělí a středu, 8-11:30 a 13-17 hodin (Palachova ul. čp. 
1303, Náchod - 1. poschodí, kancelář č. dveří 136). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží 
jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout a případné námitky uplatnit u Městského úřadu 
Náchod, odboru výstavby a územního plánování, Palachova 1303 Náchod, v kanceláři č. 136 (nejlépe ve 
dnech pondělí a středa 8:00 - 11:30 hod a 13:00 – 17:00 hod, v jiné pracovní dny po telefonické domluvě) 
ve výše uvedené lhůtě.  
 Nechá-li se některý z účastníků územního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3/0/0 
 
Rozdělovník: 

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona (§ 27 odst. 1 správního řádu) 
– doručení jednotlivě:  
1. Color spol. s.r.o., se sídlem Na Hamrech 874, Náchod, IČ: 60916141 zastoupen společností 

Proxion s.r.o., Hurdálkova 206, Náchod, IČ: 25264451 
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2. MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod - vyjádření ze dne 7.3.2018, 
Sp.zn.: KS 2827/2018/SMF 

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona - doručení veřejnou 
vyhláškou:  
dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) 
stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou 
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
3. st.p.č.978/2 dle KN a čp. 1444 v k.ú. Náchod; st.p.č. 1779 dle KN a čp. 1533-1534 v k.ú. Náchod, 

p.p.č. 1203 dle KN v k.ú. Náchod 
Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196 Náchod IČ 25270095 - vyjádření ze dne 27.3.2018 
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, Náchod, IČ 48172928 - vyjádření ze dne 
1.3.2018, zn: 18-01083, 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ 04084063 - 
stanovení podmínek ze dne 3.4.2018, č.j.: POS 147/18/Sej, vyjádření ze dne 15.5.2018, č.j.: 
612557/18 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 - sdělení ze dne 
15.5.2018, zn: 0100923914 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném 
pásmu elektrického zařízení ze dne 27.2.2018, zn: 189/2018 

Dotčené orgány státní správy:  
4. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČ 70882525 - 

závazné stanovisko ze dne 12.4.2018, č.j.: HSHK-1785-2/2018 (188-NA-OP-2018) 
5. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, IČ 00272868 - územní plánování - 

závazné stanovisko ze dne 25.6.2018, Spis.zn.: 7558/2018/VÝST/Z 
 
 

Grafická příloha: 

 

 

 


		2018-08-03T10:58:27+0000
	Not specified




