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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 8143/2017/VÝST/Li 
Čj.(Če.): MUNAC70626/2017 
Vyřizuje:  Ing. Andrea Lipovská  
Tel./mobil: 491405443 
E-mail:   a.lipovska@mestonachod.cz 
 
 
Datum: 1.11.2017 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ A OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI 
PŘEVZÍT PÍSEMNOST 

ve smyslu § 25, odst. 2 a § 86, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

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 (stavební zákon), tímto vyrozumívá účastníky řízení o skutečnosti, že dne 
10.10.2017 společně Marie Martinová, Zelená 1956, Náchod, nar. 7.3.1963,  Zdenka Janczarová, Bílá 
1958, Náchod, nar. 6.9.1962, Lenka Rýdlová, Bílá 1958, Náchod, nar. 15.8.1969, Jiří Jareš, Bílá 1958, 
Náchod, nar. 29.4.1971, Lukáš Hurdálek, Bílá 1958, Náchod, nar. 2.7.1988 a Petr Hepnar, Trubějov 49, 
Náchod - Kramolna, nar. 18.8.1968 podali odvolání v souladu s ustanovením § 81, odst. 1 správního řádu 
a to proti rozhodnutí č. 87/2017-2, kterým bylo rozhodnuto o dodatečném povolení  změny stavby před 
dokočením pro stavbu nazvanou „Optimalizace CZT Náchod – lokalita SUN – „Rekonstrukce VS se 
zdrojem“, Zelená 157, Náchod.   (žadatel: innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Praha 10, IČ 
25115171). 
Dále proti rozhodnutí podali odvolání osoby, které nejsou účastníky předmětného řízení, tj. jedná se o 
nepřípustné odvolání. Dne 10.10.2017 tuto písemnost podali společně Libor Paleček, Jiří Drašar, Jiří 
Vybíral, Martina Vargová, Hana Prokopová, Karel Císař, Pavel Schulz, Jana Ansorgová a Jiří Štěpánek a 
dne 10.10.2017 Josef Středa, v zastoupení JUDr. Vladimírem Špačkem. 
Kopie podaných řádných odvolání si mohou účastníci řízení převzít v úředních hodinách (pondělí, středa, 
8-11:30, 13-17 hodin), nebo mimo tento čas po předchozí domluvě, u nadepsaného stavebního úřadu. 
Podaná řádná odvolání budou též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/uredni-deska/). 
 
Podle § 86, odst. 2 správního řádu správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, vyzývá účastníky 
řízení, aby se k podaným odvoláním vyjádřili ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. 
V této lhůtě mohou též nahlédnout do spisu vydaného rozhodnutí a originálu podaných odvolání. Dnem 
doručení a tedy rozhodným počátkem lhůty je pro účastníky, kterým se doručuje jednotlivě, den doručení 
písemnosti, pro účastníky kterým se doručuje veřejnou vyhláškou pak patnáctý den po vyvěšení, kterým 
se písemnost považuje za doručenou (§ 25, odst. 2 a 3 správního řádu). 
 
 
Otisk úředního razítko 
 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  3/1/2 
 
 
 
ROZDĚLOVNÍK: 
 
- innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, Prosek, Praha 10, 19000, IČ 25115171, zastoupeni 

Přemyslem Šritrem (26.2.1982), Sportovní 1545, Turnov. 
- Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 54701, IČ 00272868 (24.7.2017, sp.zn: KS 

7491/2017/SMF; 19.4.2017, sp.zn: KS 4541/2017/SMF). 
 
Účastníci řízení podle § 85 a 109 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou): 
 
- Dle § 87, odst. 3 (§ 112 odst. 1) stavebního zákona se účastníci řízení dle § 129 odst. 2, resp. § 85, 

odst. 2, písm. b)  a § 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. 457 a stavba bez čp/če, st. p.č. 450 a stavba č.p. 1956, 
1957, st. p.č. 458 a stavba č.p. 1968, st. p.č. 461 a stavba č.p. 1958, 1959, 1960, vše katastrální území 
Staré Město nad Metují; účastníky řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být 
rozhodnutím dotčena a níže uvedení vlastníci technické infrastruktury: 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502, IČ 24729035 (24.4.2017, zn. 1092616056). 
- 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. 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, 13000, IČ 04084063 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 14800, IČ 64949681  
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, 54701, IČ 48172928 (původní vyjádření 

ze dne 17.6.2016, zn. 16-03301). 
 
 
Dotčené orgány (doručuje se jednotlivě): 
 
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Územní pracoviště 

Náchod, IČ 71009213 (7.6.2017, č.j. KHSHK 16328/2017/HOK.HK/Td). 
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, IČ 70882525 (19.6.2017, 

č.j. HSHK-3699-7/2016). 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČ 70889546 (oddělení 

EIA, IPPC a technické ochrany ŽP, 30.6.2017, zn. KUKHK-20236/ZP/2017 
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (5.6.2017, sp.zn.: KS 6180/2017/ŽP/Čs). 
- Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství (14.8.2017, sp.zn: KS 

8699/2017/DSH/RK). 
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, 

Dopravní inspektorát, IČ 75151545 (11.7.2016, č.j. KRPH-488-170/ČJ-2016-050506 a ze dne 
11.4.2017, čj. KRPH-33946/ČJ-2017-050506, KRPH-33943/ČJ-2017-050506). 

- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury, ds: hjyaavk (oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, původní stanovisko 
ze dne 21.9.2016, sp.zn. 55812/2016-8201-OÚZ-PCE). 

- Úřad pro civilní letectví (oddělení letišť, původní stanovisko ze dne 30.8.2016, č.j. 008455-16-701). 
 
Na vědomí: 
 
- Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Náchod, Staré Město nad Metují, 54721, IČ 25270095 

(20.6.2016). 
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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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