
MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
stavební úřad

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Č.j.: MUHC-SU/3677/2023/ZL V Hořicích dne: 21. 2. 2023
Č.spisu: 21220/2022
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Petr Zlatník
492 105 431
493 623 183
zlatnik@horice.org

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako speciální stavební úřad pro stavby dálnic, silnic, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (v souladu s definicí § 15 odstavec 1 písmeno c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon")), příslušný (stavbou dotčená pozemní komunikace je silnicí II. třídy
v souladu s definicí § 5 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)) podle § 40 odstavec 4 písmeno
a) zákona o pozemních komunikacích, posoudil žádost o vydání společného povolení č.j.
SU/21220/2022 na stavbu:

„II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad - náměstí“

(dále jen „stavba“) na pozemcích:
- poz. parc. č. 1279/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1279/1“),
- poz. parc. č. 1279/3 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1279/3“),
- poz. parc. č. 1289 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1289“),
- poz. parc. č. 1335/5 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1335/5“),
- poz. parc. č. 1356 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1356“),
- poz. parc. č. 1376/3 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1376/3“),
- poz. parc. č. 1409/1 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1409/1“),
- poz. parc. č. 1409/3 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1409/3“),
- poz. parc. č. 1409/4 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1409/4“),
- poz. parc. č. 1410/2 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1410/2“),
- poz. parc. č. 1410/3 (ostatní plocha, dále jen „pozemek č. 1410/3“),
- poz. parc. č. 625/1 (trvalý travní porost, dále jen „pozemek č. 625/1“),
- poz. parc. č. 625/5 (trvalý travní porost, dále jen „pozemek č. 625/5“),
- poz. parc. č. 625/24 (trvalý travní porost, dále jen „pozemek č. 625/24“),
- poz. parc. č. 625/26 (trvalý travní porost, dále jen „pozemek č. 625/26“),
- poz. parc. č. 626/4 (trvalý travní porost, dále jen „pozemek č. 626/4“),
- poz. parc. č. 183 (zahrada, dále jen „pozemek č. 183“),
- poz. parc. č. 184/1 (zahrada, dále jen „pozemek č. 184/1“),
- poz. parc. č. 534 (zahrada, dále jen „pozemek č. 534“),
- poz. parc. č. 622/2 (vodní plocha, dále jen „pozemek č. 622/2“),
- st. parc. č. 156 (zastavěná plocha a nádvoří, dále jen „pozemek č. 156“),
vše v katastrálním území Miletín, kterou dne 10. 10. 2022 podal:

Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

který je zastoupen na základě plné moci č.j. KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022:

Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 275 02 988, Kutnohorská 59/23, 500 04
Hradec Králové 4 - Plačice

(dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení v souladu s § 94m stavebního zákona, oznamuje
Městský úřad Hořice, stavební úřad, zahájení společného řízení pro výše uvedenou stavbu. Dnem
podání žádostí bylo toto společné řízení zahájeno.

mailto:zlatnik@horice.org
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Stavba obsahuje:
Objekty číselné řady 000 (stavba vedlejší), v souladu s členěním uvedeným v příloze č. 11 vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“):

 zřízení staveniště

 kácení vzrostlých stromů (2 ks)
Objekty číselné řady 100 (stavba hlavní), v souladu s členěním uvedeným v příloze č. 11 vyhlášky č.
499/2006 Sb.:

 SO 101 - oprava části průjezdního úseku silnice II/284 (s úpravou směrového vedení), vč.
parkovacích stání a sjezdů z okolních pozemků na tyto komunikace a jejich napojení na stávající
okolní dopravní infrastrukturu

 SO 182 - přechodné dopravní značení DIO

 osazení nového (svislého i vodorovného) dopravního značení

 terénní úpravy
Objekty číselní řady 300 (stavba vedlejší), v souladu s členěním uvedeným v příloze č. 11 vyhlášky č.
499/2006 Sb.:

 SO 301 - realizace nového odvodnění stavbou dotčených částí silnice II/284:

 kanalizační stoka DB, vč. nově osazovaných šachet (ŠD 19+20), napojení stávajících
vyústění dešťových svodů okolních nemovitostí (DS 26-32), nově osazovaných uličních
vpustí (UV 11-14 s jejich napojením na stoku DP 11-14) a jejího napojení na stávající
jednotnou veřejnou kanalizační stoku v prostoru náměstí

 kanalizační stoka DA-3, vč. nově osazovaných šachet (ŠD 10-18), napojení stávajících
vyústění dešťových svodů okolních nemovitostí (DS 1-25), nově osazovaných (obnovených)
uličních vpustí a odtokových žlabů (UV 1-10 a OŽ 1+2, s jejich napojením na stoku DP 1-10
a ODP OŽ 1+2) a jejího napojení na nově osazovaný odlučovač lehkých kapalin (OLK)

 SO 302 - napojení dešťové kanalizace SO 301 do toku Bystřice (IDVT 10100042)

 kanalizační stoka DA-1, vč. nově osazovaných šachet (ŠD 1-5) a jejího napojení na nově
zřizovaný nátokový objekt VP01 (konec nově zřizovaného otevřeného koryta dešťové
kanalizace) a výústní objekt VO1 (výtok zachycených dešťových vod z nově zřizované
dešťové kanalizace do koryta toku Bystřice)

 kanalizační stoka DA-2, vč. nově osazovaných šachet (ŠD 6-9) a jejího napojení na nově
osazovaný odlučovač lehkých kapalin (OLK) a nově zřizovaný výtokový objekt VO2
(začátek nově zřizovaného otevřeného koryta dešťové kanalizace)

 SO 303 - otevřené koryto dešťové kanalizace:

 část K1, která je propojením nově zřizovaných stok DA-2 a DA-1, vč. nově zřizovaných
výtokového (VO2 - napojení stoky DA-2 na koryto K1), nátokového (VPO2 - odvod
dešťových vod z koryta K1 do stoky DA-1) a vpusťového (VPO2 - napojení stávajícího
drenážního potrubí DN 400 do koryta K1) objektů

 část K2, která svede vody ze stávajícího melioračního žlabu do koryta K1

 případná úprava nivelety stávajících povrchových znaků veřejné technické infrastruktury –
stávajících vedení veřejných vodovodních řadů a kanalizačních stok

Objekty číselní řady 400 (stavba vedlejší), v souladu s členěním uvedeným v příloze č. 11 vyhlášky č.
499/2006 Sb.:

 uložení částí stávajících kabelových vedení do chrániček, v souladu s vyjádřením jejich
vlastníků/správců

Objekty číselní řady 800 (stavba vedlejší), v souladu s členěním uvedeným v příloze č. 11 vyhlášky č.
499/2006 Sb.:

 ohumusování a ozelenění nezastavěných částí stavbou dotčených pozemků
Městský úřad Hořice, stavební úřad, současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den:

28. března 2023 (úterý) ve 12.30 hodin

se schůzkou pozvaných na náměstí K.J. Erbena, pře budovou Městského úřadu Miletín.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 116/1, 118, 120, 124/1, 129/1, 129/2, 130, 131, 134, 135/1, 135/2, 135/4, 136, 137, 138, 139, 140/1,
140/2, 140/3, 140/4, 141/1, 141/2, 142, 143, 145, 146, 147, 152/1, 152/2, 153, 154, 157, 158, 162/1,
162/2, 170/1, 170/2, 171, 172/2, 173, 174, 177, 178, 180, 181, 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 264, 265, 266,
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267, 315, 413/1, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 536/1, 537, 544, 616, 663, 666,
693, 698, parc. č. 129/4, 141, 142/1, 142/2, 142/8, 142/12, 142/14, 160/1, 163, 164, 165, 167, 168, 172,
177/1, 177/3, 184/2, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 231/1, 232/2, 535, 537, 539, 540/1, 625/8, 625/9,
625/19, 625/20, 626/15, 633/1, 633/8, 1281/2, 1285/9, 1285/11, 1286/3, 1286/12, 1286/13, 1287/1,
1287/2, 1287/6, 1287/7, 1287/8, 1287/9, 1335/6, 1335/14, 1395, 1397, 1746, 1755, 1770, 1775, 1790, vše
v katastrálním území Miletín
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Miletín č.p. 100, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 107, č.p. 105, č.p. 372, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 244, č.p. 111, č.p.
112, č.p. 119, č.p. 117, č.p. 118, č.p. 120, č.p. 228, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 115, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 121, č.p.
127, č.p. 128, č.p. 148, č.p. 149, č.p. 130, č.p. 130, č.p. 129, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136,
č.p. 137, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 104, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 159, č.p. 158, č.p. 157, č.p. 141, č.p. 131, č.p. 333 a č.p.
398

Poučení (v souladu s § 94m odstavce 1 až 3 a § 94n odstavec 1 až 3 stavebního zákona):
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží (§ 94n odstavec 1 stavebního zákona). K
závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží (§ 94n odstavec 2 stavebního zákona).

V souladu s § 94n odstavec 3 stavebního zákona:
- Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku
nebo stavbě.
- Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
- K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo
jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i
podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá,
jako jeho oprávněného držitele. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své
oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Gabriela Vaňkátová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Elektronicky vyvěšeno dne: .......................................... Sejmuto dne: ........................................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Účastníci dle §94k odstavec 1 písmeno a) stavebního zákona:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Účastníci dle §94k odstavec 1 písmeno b) stavebního zákona:
Město Miletín, IDDS: yncbcrq

Účastníci dle §94k odstavec 1 písmeno c) stavebního zákona:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Účastníci dle §94k odstavec 1 písmeno d) stavebního zákona:
Karel Šedivý, Barbory Linkové č.p. 149, 507 71 Miletín
Vlastimil Němeček, Erbenova č.p. 2337, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zemědělské družstvo Miletín, IDDS: uewcwux
Stanislava Stöckelmayerová, Františka Ondříčka č.p. 1209/22, České Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice 11
Josef Sucharda, Na hroudě č.p. 1957/55, 100 00 Praha 10-Strašnice
Marie Pospíšilová, Zámezí č.p. 23, 507 13 Železnice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
Svazek obcí pro plynofikaci Podzvičinska v likvidaci, Doubravice č.p. 155, 544 51 Doubravice u Dvora
Králové n/Labem

K vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Miletín, IDDS: yncbcrq

Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Městský úřad Hořice, odbor dopravy, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01 Hořice
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01 Hořice
Městský úřad Hořice, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 01
Hořice
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

Na vědomí:
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
Regionální muzeum a galerie v Jičíně, IDDS: d6qk7g3

Veřejnou vyhláškou:
Účastníci dle § 94k písmeno e) stavebního zákona.
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