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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 8478/2019/VÝST/U 
Čj.(Če.): MUNAC58593/2019 
Vyřizuje:  Jana Ulčová 
Tel./mobil: 491 405 441 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
 
Datum: 10.07.2019 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
Oznámení zahájení stavebního řízení 

a upuštění od ústního jednání  

 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování obdržel dne 12.06.2019 od 

Společenství vlastníků Dvořákova 1346, Náchod, IČ 04256174, se sídlem Dvořákova 1346, 547 01 
Náchod zastoupeného na základě plné moci Ing. Štěpánem Kleprlíkem, nar. 23.07.1984, U Rubeny 493, 
549 32 Velké Poříčí žádost o stavební povolení pro stavbu „Snížení energetické náročnosti bytového 
domu – Dvořákova 1346, Náchod“ na stavební parcele číslo (dále jen „st.p.č.“) 1506 dle katastru 
nemovitostí (dále jen „KN“) v katastrálním území Náchod včetně lešení na části pozemků pozemková 
parcela číslo (dále jen „p.p.č.“) 1149/2 a 1151/7 dle KN v katastrálním území Náchod. Dnem podání 
žádosti bylo zahájeno stavební řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„správní řád“). Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení.  

Popis stavby: Snížení energetické náročnosti stávajícího bytového domu bude spočívat 
v zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem o max. tl. izolantu 160 mm, výměně 
výplní otvorů, zateplení střechy pomocí nadkrokevní izolace včetně výměny krytiny. Dále budou 
provedeny dva střešní vikýře, které budou kopírovat vikýř stávající a dojde k výměně zábradlí na 
balkonech a opravě venkovního schodiště při zachování stávajících rozměrů. Zateplená fasáda bude 
opatřena tenkovrstvou probarvenou fasádní silikon-silikátovou omítkou v kombinaci tmavě hnědé a světle 
hnědé/okrové barvy. Nová střešní krytina bude hliníková profilovaná (profil vlna) v barvě antracit. Na 
vikýřích bude hliníková falcovaná krytina v barvě antracit. Nové klempířské prvky budou z pozinkovaného 
plechu nebo hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé (na fasádě) a antracitové (na střeše).  

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“), jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s § 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 odst. 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 při rozhodování 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 § 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 
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uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; 
k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. Podle § 114 odst. 2 stavebního 
zákona 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, ul. Zámecká 1845, Náchod, kancelář 
č. dveří 4.26, nejlépe v úřední dny (pondělí a středa, 8:00-11:30 a 13:00-17:00 hod.) ve výše stanovené 
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 správního řádu, 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 odst. 1 stavebního zákona.  

Nechá-li se některý z účastníků 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: 4/0/0 
PID: MUNAX00LZ6I4 
 
Rozdělovník: 
Oznámení o zahájení řízení se doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, a to: 
 
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (§ 27 odst. 1 správního řádu) – doručuje 
se jednotlivě:  
1. Společenství vlastníků Dvořákova 1346, Náchod, IČ 04256174, Dvořákova 1346, 547 01 Náchod, 

zastoupeno Ing. Štěpánem Kleprlíkem, nar. 23.07.1984, U Rubeny 493, 549 32 Velké Poříčí  
2. Tomáš Balcar, nar. 14.08.1976, Meruňková 671/3, 503 11 Hradec Králové 
3. Ing. Jana Balcarová, nar. 04.11.1976, Meruňková 671/3, 503 11 Hradec Králové 
4. Antonín Dvořák, nar. 24.09.1945, Šafaříkova 1066, 547 01 Náchod 
5. Jiřina Dvořáková, nar. 19.02.1949, Šafaříkova 1066, 547 01 Náchod 
6. Město Náchod, IČ: 272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod - souhlas sp.zn. KS 

5117/2019/SMF ze dne 08.04.2019 
7. Ing. Jiří Stehlík, nar. 15.04.1937, Dvořákova 1346, 547 01 Náchod 
8. Ing. Věra Stehlíková, nar. 02.10.1940, Dvořákova 1346, 547 01 Náchod 
9. Zdeněk Šolc, nar. 14.12.1963, Dvořákova 1346, 547 01 Náchod 
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Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – doručuje se veřejnou vyhláškou:  
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - sdělení zn. 0101073307 ze dne 
08.03.2019 
GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen GridServices, 
s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2 – stanovisko zn. 5001921146 ze dne 29.05.2019 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 -  vyjádření 
č.j. 620679/19 ze dne 02.05.2019 
Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) 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:  
st.p.č. 1392 (bytový dům č.p. 1094), p.p.č. 1149/2, 1151/7, 1148/4, 1150/5, 1151/8 dle KN v katastrálním 
území Náchod 
 
Dotčené orgány – doručuje se jednotlivě: 
1. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČ 70882525, Územní odbor Náchod - závazné 

stanovisko č.j.: HSHK-3280-2/2019 (373-NA-OP-2019) ze dne 04.07.2019 
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IČ 71009213, Územní pracoviště Náchod - 

závazné stanovisko sp.zn. S-KHSHK 14495/2019/2 ze dne 09.05.2019  
3. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí - závazné stanovisko sp.zn. KS 7030/2019/ŽP/RH 

ze dne 20.05.2019 
4. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření sp.zn. KS 

5418/2019/DSH/IR ze dne 10.04.2019  
5. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, IČ: 75151545, Územní 

odbor Náchod, Dopravní inspektorát – závazné stanovisko č.j. KRPH-27274/ČJ-2019-050506 ze dne 
25.03.2019 

 
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 správního 
řádu, 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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Grafické vyjádření záměru: 
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