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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 9183/2018/VÝST/LP 
Čj.(Če.): MUNAC 57711/2018 
Vyřizuje:  Ing. Luděk Pražák  
Tel./mobil: 491 405 407 
E-mail:   ludek.prazak@mestonachod.cz 
 
Datum: 6.8.2018 
 

Veřejná vyhláška 
 
 

Oznámení o zahájení řízení  
o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení 

a upuštění od ústního jednání 
 
Dne 17.7.2018 podalo Společenství vlastníků jednotek pro dům v Náchodě, Janáčkova č.p. 803, 

IČ 27542076, Janáčkova 803, Náchod u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí 
o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení č. 61/2016-2 ze dne 19.7.2016 pod spis. zn.: 
6914/2016/VÝST/LP, které nabylo právní moci dne 23.8.2016, kterým byla povolena přístavba 
rampového schodiště a stavební úpravy bytového domu č.p. 803 Náchod na st.p.č. 964 KN 
v katastrálním území Náchod, kterými vznikne v suterénu objektu kolárna s kočárkárnou a úklidová 
komora. Předmětem tohoto řízení je prodloužení lhůty platnosti výše uvedeného stavebního povolení 
o dobu dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení. 

 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 

§ 13 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 
stavebního zákona podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení a současně upouští ve smyslu 
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění námitek, 
popřípadě důkazů účastníků řízení a pro předání závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad 
stanoví lhůtu do 

 
10 dnů od doručení této písemnosti. 

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

vycházet ze stanoviska opatřeného před zahájením řízení, resp. bude uvažováno, že dotčený orgán 
z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s navrhovaným záměrem souhlasí. 

 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné námitky, popřípadě důkazy uplatnit u Městského 

úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, Palachova 1303, Náchod v úředních hodinách 
(pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.) ve výše stanovené lhůtě. K později uplatněným 
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude při rozhodování přihlédnuto. 

 
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a 

seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to do doby vydání rozhodnutí ve 
věci. Námitky uplatněné po lhůtě 10 dnů od doručení této písemnosti by však byly námitkami opožděnými 
a stavební úřad k nim nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení dle § 112 stavebního zákona. 
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu 
úřadu 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 

 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Náchod a rovněž 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou. 

 
Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne :  

 
Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne :  
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
(doručuje se jednotlivě) 
1) Společenství vlastníků jednotek pro dům v Náchodě, Janáčkova č.p. 803, IČ 27542076, Janáčkova 

803, Náchod 
2) Marcela Drašnarová, 25.6.1970, U Lesa 710, Nové Město nad Metují zastoupená Tomášem 

Radoněm, 20.4.1979, Janáčkova 803, Náchod 
3) Luboš Galba, 8.12.1960, Janáčkova 803, Náchod zastoupený Tomášem Radoněm, 20.4.1979, 

Janáčkova 803, Náchod 
4) Marta Galbová, 26.12.1961, Janáčkova 803, Náchod zastoupená Tomášem Radoněm, 20.4.1979, 

Janáčkova 803, Náchod 
5) Ladislav Hlušička, 20.8.1971, Studnice 48 zastoupený Tomášem Radoněm, 20.4.1979, Janáčkova 

803, Náchod 
6) Mykola Kotlan, 11.5.1973, Janáčkova 803, Náchod zastoupený Tomášem Radoněm, 20.4.1979, 

Janáčkova 803, Náchod 
7) Iryna Kotlan, 17.8.1977, Janáčkova 803, Náchod zastoupená Tomášem Radoněm, 20.4.1979, 

Janáčkova 803, Náchod 
8) Ing. Petr Macek, 4.10.1973, Vysokov 44 zastoupený Tomášem Radoněm, 20.4.1979, Janáčkova 

803, Náchod 
9) Tomáš Radoň, 20.4.1979, Janáčkova 803, Náchod 
10) Pavlína Radoňová, 6.5.1979, Janáčkova 803, Náchod zastoupená Tomášem Radoněm, 20.4.1979, 

Janáčkova 803, Náchod 
11) Vasyl Tymoščuk, 19.5.1974, Janáčkova 803, Náchod zastoupený Tomášem Radoněm, 20.4.1979, 

Janáčkova 803, Náchod 
12) Iryna Tymoshchuk, 15.4.1977, Janáčkova 803, Náchod zastoupená Tomášem Radoněm, 20.4.1979, 

Janáčkova 803, Náchod 
13) Město Náchod, IČ 00272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod 

 
Dotčené orgány: 
(doručuje se jednotlivě) 
1) HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČ 70882525, Náchodská 530, Velké Poříčí 

(stanovisko č.j.: HSHK-3903-2/2015 (698-NA-OP-2015) ze dne 29.7.2015) 
2) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (stanovisko SpZn.: 8752/2015/ŽP/Ht/Mj ze dne 

19.8.2015, sdělení SpZn.: 9503/2015/ŽP/Mj/L ze dne 18.9.2015) 
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Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu: 
(doručuje se veřejnou vyhláškou) 
1) spoluvlastníci st.p.č. 965 KN v katastrálním území Náchod a stavby stojící na tomto pozemku, tj. 

bytového domu č.p. 802 Náchod 
2) spoluvlastníci st.p.č. 966 KN v katastrálním území Náchod a stavby stojící na tomto pozemku, tj. 

bytového domu č.p. 801 Náchod 
3) vlastník p.p.č. 1143/6 KN v katastrálním území Náchod 
4) vlastník p.p.č. 1143/10, 1143/11 KN v katastrálním území Náchod 
5) GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o., IČ 27935311, 

Plynárenská 499/1, Brno (vyjádření n.z.: 5001158660 ze dne 31.7.2015, vyjádření n.z.: 5001161416 
ze dne 18.8.2015) 

6) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928, Kladská 1521, Náchod (vyjádření n.z.: 
1504323/Gr ze dne 11.8.2015) 

7) ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4 (vyjádření n.z.: 0100448616 ze dne 
31.7.2015, vyjádření n.z.: 1077114357 ze dne 6.8.2015) 

8) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 (vyjádření č.j.: 
656895/15 ze dne 31.7.2015, vyjádření č.j.: POS 803/15 ze dne 13.8.2015) 

9) UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, zastoupená InfoTel, spol.sr.o., IČ 46981071, 
Novolíšeňská 2678/18, Brno (vyjádření n.z.: E011788/15 ze dne 31.7.2015) 

10) innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, IČ 25115171, Plhovská 544, Náchod (vyjádření n.z.: Vyjad 
2015_18 ze dne 12.10.2015) 

 
Obdrží k vyvěšení a k zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, následnému potvrzení a 
vrácení stavebnímu úřadu: 
1) Městský úřad Náchod, odbor tajemníka, IČ 00272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod 

 
Archivace: rozestavěné stavby 

 
Příloha - zákres do kopie katastrální mapy: 
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