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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 8155/2019/VÝST/Čt 
Čj.(Če.): MUNAC57000/2019 
Vyřizuje:  Ing. Michaela Čtvrtečková  
Tel./mobil: 491405417 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
 
Datum: 04.07.2019 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení zahájení stavebního řízení  
a upuštění od ústního jednání 

 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 05.06.2019 od 

Společenství vlastníků jednotek Purkyňova 1503 a 1504, Náchod (IČO 25977768), se sídlem Purkyňova 
1503, Náchod, žádost o stavební povolení pro stavební úpravy bytového domu č. p. 1503, 1504, ul. 
Purkyňova v Náchodě, na stavební parcele číslo (dále „st. p. č.“) 1660 dle katastru nemovitostí (dále 
„KN“) v katastrálním území Náchod, které spočívají v zateplení obvodového pláště bytového domu včetně 
navazujících prvků.  

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení 
podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu § 112 odstavce 2 stavebního zákona od  ohledání na 
místě a ústního jednání.  

Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska, uplatnit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později uplatněným 
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Pokud dotčený orgán, jehož 
stanovisko vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o 
stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě 
stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou 
souhlasí. 

Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků 
řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací 
dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci 
území, se nepřihlíží. 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné námitky, popřípadě důkazy uplatnit u 
Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, Zámecká ul. 1845, Náchod,  kancelář 
č. dveří 4.09, nejlépe v úřední dny (pondělí a středa 8:00-11:30 a 13:00-17:00 hod) ve výše uvedené 
lhůtě. 

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 „správní řád“), a to do doby vydání rozhodnutí ve 
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věci. Námitky uplatněné po lhůtě 10 dnů od doručení by však byly námitkami opožděnými a stavební úřad 
k nim nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení dle § 112 odst. 1 stavebního zákona. 

 Nechá-li se některý z účastníků 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 
PID: MUNAX00LXQO4 
 
 
Rozdělovník 

Oznámení o zahájení řízení se doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, a to: 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 odst. a), b) stavebního zákona (ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu) - doručuje se jednotlivě: 

1. Společenství vlastníků jednotek Purkyňova 1503 a 1504, Náchod (IČO 25977768), Purkyňova 1503, 
547 01 Náchod, zastoupené Petrem Kracíkem (nar. 08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

2. Radovan Dostál (nar. 27.08.1963), Lhotky 22, 547 01 Kramolna, zastoupený Petrem Kracíkem (nar. 
08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

3. Jaroslav Hejzlar (nar. 26.11.1928), Purkyňova 1504, 547 01 Náchod, zastoupený Petrem Kracíkem 
(nar. 08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

4. Blanka Maixnerová (nar. 21.05.1931), Purkyňova 1504, 547 01 Náchod, zastoupená Petrem 
Kracíkem (nar. 08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

5. Ing. Alena Papežová (nar. 22.11.1967), Bílá 1961, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, 
zastoupená Petrem Kracíkem (nar. 08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

6. Libor Školník (nar. 26.11.1950), Purkyňova 1503, 547 01 Náchod, zastoupený Petrem Kracíkem (nar. 
08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

7. Anna Školníková (nar. 01.06.1953), Purkyňova 1503, 547 01 Náchod, zastoupená Petrem Kracíkem 
(nar. 08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

8. Aleš Tuček (nar. 15.02.1967), Bílá 1972, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, zastoupený 
Petrem Kracíkem (nar. 08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

9. Libor Zelený (nar. 20.01.1981), Purkyňova 1504, 547 01 Náchod, zastoupený Petrem Kracíkem (nar. 
08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

10. Zuzana Žďárská (nar. 30.06.1976), Purkyňova 1504, 547 01 Náchod, zastoupená Petrem Kracíkem 
(nar. 08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 

11. Petr Kracík (nar. 08.12.1977), Příkopy 1103, 547 01 Náchod 
12. Pavel Ivacha (nar. 20.10.1986), Máchova 300, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice 
13. Božena Turková (nar. 18.09.1981), č. p. 673, 739 98 Mosty u Jablunkova 

Účastníci řízení podle § 109 odst. e) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí - doručuje se veřejnou vyhláškou: 

st. p. č. 1634 dle KN (bytový dům č. p. 1495, 1496, 1497), p. p. č. 1115/1, 1128/4, 2001 dle KN 
v katastrálním území Náchod 

Dotčené orgány - doručuje se jednotlivě: 

1. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (IČO 70882525), územní odbor Náchod, 
Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí – stanovisko č.j.: HSHK-2462-2/2019 (259-NA-OP-2019) ze dne 
23.05.2019 

2. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí – stanovisko Sp.zn.: KS6486/2019/ŽP/RH ze dne 
15.05.2019 
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Příloha pro žadatele: předpis správního poplatku 
 

Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup: 

Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

 

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Náchod), s vyznačením dne 
vyvěšení a současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jeho součástí je také 
grafické vyjádření záměru. 

PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU! 

 

Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne:  
 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne: 
 

 

 

[razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a zveřejnění písemnosti 
způsobem umožňujícím dálkový přístup] 
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