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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 5302/2017/VÝST/Š 
Čj.(Če.): MUNAC45337/2017 
Vyřizuje:  Luboš Šulc  
Tel./mobil: 491405441 
E-mail:   lubos.sulc@mestonachod.cz 
 
 
Datum: 14.7.2017 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
č. 3579/2017-1 

 
Městskému úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, jako stavebnímu úřadu příslušnému 
podle § 13, odst. 1, písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon), byla dne 9.5.2017 doručena žádost Města Náchod, 
Masarykovo náměstí 40, Náchod, 54701, IČ 00272868, zastoupeného společností Vodovody a 
kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, 54701, IČ 48172928, o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby: Kanalizace a přeložka vodovodu ul. U Kočovny, Náchod – Bražec, podle ustanovení § 86 ve 
spojení s § 79 a 85 stavebního zákona a § 3 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Nadepsaný stavební úřad v územním 
řízení posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává 
podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
 

rozhodnutí o umístění stavby 
 
nazvané: Kanalizace a přeložka vodovodu ul. U Kočovny, Náchod – Bražec, která obsahuje umístění 
nové kanalizace z potrubí PP UltraRib 2 DN 250 v celkové délce 175m a přeložku stávajícího vodovodu 
novým potrubím PVC Mondial D160 v délce 94m a D110 v délce 190m (před rekonstrukcí komunikace), 
na poz. p.č. 282/2 (ostatní plocha), 462/1 (ostatní plocha), 462/2 (ostatní plocha), 462/3 (ostatní plocha) 
dle KN, katastrální území Staré Město nad Metují a poz. p.č. 373 (ostatní plocha) dle KN, katastrální 
území Bražec. Účastníci řízení dle ustanovení § 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád): Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 54701, 
IČ 00272868; BARTOŇ – textil a.s., Odboje 32, Staré Město nad Metují, Náchod, 54701, IČ 45534225 a 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 50003, IČ 70889546. Podmínky pro 
další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby (§ 92, odst. 1 stavebního 
zákona): 
 
1. Stavba bude umístěna na poz. p.č. 282/2, 462/1, 462/2, 462/3, katastrální území Staré Město nad 
Metují a poz. p.č. 373, katastrální území Bražec, dle celkového situačního výkresu (číslo výkresu C.2), 
ověřeného v rámci územního řízení – trasa vodovodu bude začínat na poz. p.č. 462/3 ve vzdálenosti 
3,52m od rohu domu č.p. 38 a 1,16m od hranice sousední st. p.č. 32/2, dále bude vedena v prostoru 
místní komunikace postupně po poz. p.č. 462/2 a 462/1, vše katastrální území Staré Město nad Metují, 
až na poz. p.č. 373, kde bude ukončena ve vzdálenosti 1,87m od hranice sousední st. p.č. 41, vše 
katastrální území Bražec; trasa kanalizace bude vedena od šachty Š1 na poz. p.č. 462/3, přes poz. p.č. 
282/2 na poz. p.č. 462/2 a dále prostorem místní komunikace souběžně s vodovodem v odstupové 
vzdálenosti 0,8m a bude ukončena na poz. p.č. 462/2, ve vzdálenosti 3,87m od hranice sousední st. p.č. 
43, vše katastrální území Staré Město nad Metují. 
 
2. Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence 
stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně 
vyskytnout při provádění a užívání stavby a aby odolaly škodlivému působení prostředí. Na stavbě budou 
použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 stavebního 
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zákona. 
 
3. Budou dodrženy podmínky níže uvedených stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, která jsou součástí dokumentace. 
 
4. K provedení navržené jednotné kanalizace a k přeložce vodovodu je třeba povolení dle ustanovení § 
15, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění. K vydání povolení je příslušným správním orgánem Městský úřad Náchod, odbor životního 
prostředí (vodovodní přípojky a kanalizační přípojky nejsou vodními díly). 
 
5. Z důvodu obecné ochrany dřevin podle § 7, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, budou dodrženy následující podmínky: Při stavebních pracích bude 
respektována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích – bude zajištěna ochrana dřevin před možným poškozením, tzn. 
je nutné výkopové práce v kořenové zóně dřevin provádět ručně, s maximálním zachováním kořenů, 
jejich nepřerušováním (kořeny o průměru nad 3cm nebudou kráceny); s mechanizací v blízkosti dřevin je 
třeba zacházet opatrně, aby nemohlo dojít k poškození nadzemních částí dřeviny (kořenových náběhů, 
kmene, větví); v případě zjištění silných kořenů v místě vedení kanalizace, které bude nezbytně nutné 
odstranit, bude Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, vyrozuměn pro stanovení dalšího 
postupu prací; kmeny stromů budou zakryty ochranným bedněním; větve zasahující nad staveniště 
budou dle možností vyvázány; případné nepředpokládané poškození nadzemních částí dřevin bude po 
dokončení stavebních prací ošetřeno (oděrky) nebo odborně opraveno (zlámané větve); o zahájení 
výkopových prací bude Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, vyrozuměn 3 dny před jejich 
započetím (tel. 491405462 nebo mailová adresa radomir.cesenek@mestonachod.cz). 
 
6. V souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesních pozemcích docházet ke káceni sromů, k jejich 
poškozování, ani k ukládání stavebního či jiného materiálu. 
 
7. K žádosti o vydání závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, 
k užívání stavby, bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní 
kontroly vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných 
hodnot ukazatelů pitné vody. Místo odběru: z koncové části vodovodního řadu, odběr musí být proveden 
odborně způsobilou osobou. 
 
8. Minimálně jeden měsíc před zahájením prací v tělese komunikace bude požádán Městský úřad 
Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání komunikace pro 
provádění prací a o stanovení dopravního značení; současně budou respektovány další podmínky 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pro umístění inženýrských sítí (Městský úřad Náchod, odbor 
dopravy a silničního hospodářství – 29.5.2017, sp. zn.: KS 5280/2017/DSH/A). 
 
9. Vpusť, která je ve vozovce silnice č. III/01420 v místě navržené šachty Š1 nyní, nelze zrušit – bude 
přesunuta do blízkosti nové revizní šachty do které bude napojena. Za tímto účelem zajistí žadatel 
vystavení objednávky na zřízení vpusti od SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. a provede přesun vpusti u 
obrubníku tak, aby tato sbírala dešťovou vodu (prověřit sklon vozovky), vpusť bude typová s košem. 
Podkladem k povolení výkopu ve vozovce bude uzavřená nájemní smlouva se správcem silnice na dobu 
prací. Uvedením silničního pozemku do provozuschopného stavu se rozumí v případě zásahu do 
vozovky silnice obnovení všech jejích konstrukčních vrstev počínaje zaříznutím asfaltových vrstev do 
pravidelného obrazce s přesahem min. 20cm na všechny strany a znovu vybudování konstrukčních 
vrstev vozovky v souladu s platnými TP a TKP staveb pozemních komunikací vydaných MDS ČR 
v rozsahu: ACO 11 (ABS I) 5cm – ACL 22 (ABVH II) 7cm (s přesahem 20cm na obě strany nad jamou) – 
S I (SC I) 20cm (s přesahem 20cm na obě strany nad jamou) – ŠP 35cm (hutnění 120Mpa). Jako 
zásypový materiál (pod konstrukci vozovky) lze použít pouze materiály uvedené v čl.6 TP 146 – 
vytěženou zeminu z výkopu nelze na zásyp použít pokud není uvedena v citovaném čl.6. Stmelené 
podkladní vrstvy konstrukce musí být provedeny ve větší šířce než jakou mají pod nimi ležící vrstvy 
nestmelené, resp. vlastní rýha. V případě odůvodněného nezbytného zásahu do vozovky (napojení 
kanalizace) není s ohledem na lokální charakter zásahu vyžadována plošná oprava povrchu. Konečná 
obnova konstrukce vozovky bude v tomto případě provedena způsobem, který je z technického hlediska 
obdobou původního stavu, tzn. obnovení všech jejích konstrukčních vrstev v souladu s platnými TP a 
TKP staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR, přičemž stávající kryt vozovky bude v místě 
zásahu odříznut do pravidelného tvaru, přesahujícího o 20cm hrany zásahu (se započtenými přesahy 
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vrstev), ihned po uložení a napojení podzemního zařízení bude provedena provizorní oprava vozovky, 
tzn. zásyp výkopu vhodným, po vrstvách (max. 20cm) účinně hutněným materiálem (štěrkopísek – nesmí 
být použita původní zemina), povrch zasaženého místa bude dorovnán do úrovně nivelety vozovky a 
udržován do doby definitivní obnovy komunikace v místě zásahu – s ohledem na nutnost zajištění 
bezpečného přejezdu (přechodu) bude povrch předmětného úseku komunikace průběžně sledován a 
zásyp dle potřeby i opakovaně neprodleně doplňován, budou odklizeny případné nečistoty z navazujících 
úseků silnice, obnovu konstrukčních a krytových vrstev vozovky provede firma specializující se na tyto 
práce, zemní pláň bude zhutněná dle TP 146 (modul přetvárnosti 650 Mpa), při nepředložení zkoušek 
hutnění se záruční doba prodlužuje o 12 měsíců, spáry budou proříznuty a zality flexibilní zálivkou, 
v případě obnovy asfaltového povrchu komunikace U Kočovny bude povrch proveden tak, aby nedošlo ke 
stékání vody z komunikace na vozovku silnice č. III/01420 a tím k jejímu namrzání v zimním období. 
 

Odůvodnění 
 
Městskému úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, byla dne 9.5.2017 doručena žádost 
Města Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 54701, IČ 00272868, zastoupeného společností 
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, 54701, IČ 48172928, na základě plné moci 
ze dne 21.3.2017, o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizace a přeložka vodovodu ul. U 
Kočovny, Náchod – Bražec, dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Účastníkem územního 
řízení byl žadatel: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 54701, IČ 00272868, zastoupené 
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, 54701, IČ 48172928, který je 
současně obcí na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85, odst. 1, písm. b) stavebního 
zákona) a také vlastníkem pozemků na kterých má být záměr uskutečněn (poz. p.č. 462/1, 462/2, 
katastrální území Staré Město nad Metují a poz. p.č 373, katastrální území Bražec). Dále vlastníci 
pozemků na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a kteří nejsou stavebníky: BARTOŇ – textil 
a.s., Odboje 32, Staré Město nad Metují, Náchod, 54701, IČ 45534225 (poz. p.č. 282/2, katastrální území 
Staré Město nad Metují) a Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 50003, IČ 
70889546, zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec 
Králové, 50004, IČ 70947996 (poz. p.č. 462/3, katastrální území Staré Město nad Metují – § 85, odst. 2, 
písm. a) stavebního zákona). Účastníci řízení dle § 85, odst. 2, písm. b) stavebního zákona – osoby jejíž 
vlastnické právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, byly identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – st. p.č. 
32/2, 63, 94, 227, 228, 229, 230, poz. p.č. 279/2, 281/2, 287/3, 287/5, 289, 290/2, 292/2, 292/3, 292/4, 
292/5, 292/6, 303/9, 303/10, 305, 464, 496, 497, katastrální území Staré Město nad Metují a st. p.č. 78, 
94, poz. p.č. 326/3, 326/4, katastrální území Bražec (§ 87, odst. 3 stavebního zákona). Účastníky řízení 
dle § 85, odst. 2, písm. b) stavebního zákona byly dále vlastníci technické infrastruktury: ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502, IČ 24729035; GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, 40117, 
IČ 27295567, zastoupeni GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, 60200, IČ 27935311 
a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, 13000, IČ 04084063. 
Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahovala kromě obecných náležitostí podle správního řádu 
základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích, na nichž se má záměr 
uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich, jejichž právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jak stanoví § 86, odst. 1 
stavebního zákona. Na základě výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího stav evidovaný k datu 
5.6.2017 stavební úřad ověřil, že na listu vlastnictví: 373, pro obec Náchod a katastrální území Staré 
Město nad Metují je zapsána poz. p.č. 462/3, vlastnické právo pro Královéhradecký kraj a právo 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic Královéhradeckého kraje; dále že na listu 
vlastnictví: 4744 pro obec Náchod a katastrální území Staré Město nad Metují je zapsána poz. p.č. 282/2 
a vlastnické právo pro společnost BARTOŇ – textil a.s.; že na listu vlastnictví: 10001 pro obec Náchod a 
katastrální území Staré Město nad Metují jsou zapsány poz. p.č. 462/1, 462/2 a vlastnické právo pro 
žadatele a že na listu vlastnictví: 10001 pro obec Náchod a katastrální území Bražec je zapsána poz. p.č. 
373 a vlastnické právo pro žadatele. Na základě výše uvedeného žadatel doložil podle ustanovení § 86, 
odst. 2, písm. a) stavebního zákona, souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje (13.4.2017, zn. 
SSKHK/SS/978/2017/Ha) a smlouvu o právu provést stavbu kanalizace a smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností BARTOŇ – textil a.s. a Vodovody a kanalizace 
Náchod, a.s. (15.6.2017). Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady 
podle zvláštních právních předpisů (§ 86, odst. 2, písm. b) stavebního zákona): 
 
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, závazné stanovisko 

(22.3.2017, S-KHSHK 07547/2017/3, KHSHK 07547/2017/HOK.NA/ku). 
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- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, závazné stanovisko (5.4.2017, HSHK-1919-2/2016, 
267-NA-OP-2017). 

- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (23.5.2017, KS 
5291/2017/ŽP/Na/Ba/Čs/V). 

- Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí (29.5.2017, KS 
5280/2017/DSH/A). 

 
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (§ 86, odst. 2, písm. c) stavebního zákona): 
 
- ČEZ Distribuce, a. s. (7.2.2017, zn. 0100692989). 
- ČEZ ICT Services, a. s. (7.2.2017, zn. 0200553804). 
- GridServices, s.r.o. (27.2.2017, zn. 5001455451). 
- innogy Energo, s.r.o. (Teplárna Náchod, 15.3.2017). 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (7.2.2017, č.j. 529176/17). 
- Technické služby Náchod s.r.o. (6.4.2017). 
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (13.3.2017, zn. 17-01383). 
 
Dále žadatel připojil dokumentaci pro územní rozhodnutí, stanovisko správce povodí – Povodí Labe, 
státní podnik (20.3.2017, PVZ/17/11898/Vn/0). Opatřením ze dne 12.6.2017 nadepsaný stavební úřad 
oznámil zahájení územního řízení (§ 87, odst. 1 stavebního zákona). Protože jsou mu dobře známy 
poměry v území a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle téhož 
ustanovení stavebního zákona od ústního jednání a současně stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení 
oznámení, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Námitku 
ani závazné stanovisko nikdo neuplatnil. Protože se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků uvědomil 
stavební úřad účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou (§ 144, odst. 2 správního řádu), která byla 
vyvěšena dne 13.6.2017 na úřední desce Městského úřadu Náchod po dobu 15 dnů a současně 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stavební úřad pak v územním řízení podle § 90 
posuzoval, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a dospěl 
k závěru, že umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Náchod vydaným Zastupitelstvem 
města Náchod dne 20.6.2016 formou Opatření obecné povahy č. 1/2016 s datem účinnosti 7.7.2016. 
Dle grafické části (hlavní výkres 2B), je místo určené k umístění záměru zahrnuto do plochy dopravní 
infrastruktury – silniční (DS) a plochy veřejných prostranství (PV), kde je dle textové části přípustné 
využití mimo jiné pro stavby a zařízení technické infrastruktury. Dále posuzoval soulad s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební 
úřad dospěl k závěru, že navržený záměr je v souladu s těmito požadavky. Stavební úřad dále posoudil 
předložená stanoviska dotčených orgánů jednotlivě, ve vzájemné souvislosti a následně i s ohledem na 
širší vztahy. Stanoviska byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí. Umístění stavby dále vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 
268/2009 Sb. a obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
Stavební úřad tak v souladu s ustanovením § 92, odst. 1 stavebního zákona vydáním tohoto rozhodnutí 
schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro jeho další přípravu, zejména pro projektovou přípravu 
stavby. 
 

Poučení 
 
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí v souladu s ustanovením § 93, odst. 1 stavebního zákona 2 
roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou 
žádost prodloužit, přičemž podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí 
nepozbývá platnosti (§ 93, odst. 4 stavebního zákona) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho 
platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona 
nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru, případně byla-li v době jeho platnosti stavba zahájena. 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena (§ 93, odst. 5 
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stavebního zákona). Podle ustanovení § 83, odst. 1 správního řádu, činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat poté, co bylo rozhodnutí vydáno a to ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu 
Náchod, odboru výstavby a územního plánování. Dnem oznámení rozhodnutí a tedy rozhodným 
počátkem běhu 15-ti denní lhůty, je den doručení písemnosti (§ 25, odst. 2 správního řádu). 
 
 
 
Otisk úředního razítko 
 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 7/0 
 
 
 
Příloha pro žadatele: 
 
Po dni nabytí právní moci bude zasláno sdělení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí spolu s ověřenou 
grafickou přílohou. 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení dle § 85, odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): 
 
1. Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 54701, IČ 00272868, zastoupené Vodovody a 

kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, 54701, IČ 48172928 
 
Účastníci řízení dle § 85, odst. 2, písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): 
 
2. BARTOŇ – textil a.s., Odboje 32, Staré Město nad Metují, Náchod, 54701, IČ 45534225 
3. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 50003, IČ 70889546 – Správa silnic 

Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové, 50004, IČ 70947996 
 
Účastníci řízení dle § 85, odst. 2, písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
 
4. identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – st. p.č. 32/2, 63, 94, 

227, 228, 229, 230, poz. p.č. 279/2, 281/2, 287/3, 287/5, 289, 290/2, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 
303/9, 303/10, 305, 464, 496, 497, katastrální území Staré Město nad Metují a st. p.č. 78, 94, poz. p.č. 
326/3, 326/4, katastrální území Bražec (§ 87, odst. 3 stavebního zákona) 

5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502, IČ 24729035 
6. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, 40117, IČ 27295567, zastoupeni GridServices, s.r.o., 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, 60200, IČ 27935311 
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, 13000, IČ 04084063 
 
Dotčené orgány (doručuje se jednotlivě): 
 
8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Územní pracoviště 

Náchod, IČ 71009213 
9. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, IČ 70882525 
10. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí 
11. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství 
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Na vědomí: 
 
12. Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Náchod, Staré Město nad Metují, 54721, IČ 25270095 
13. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 50003, IČ 

70890005 
 
 
Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup: 
 
14. 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] 
 
 
 
Grafické vyjádření záměru: 
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