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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČO 04708733, třída T. G. Masaryka č.p. 80, 552 03  Česká 
Skalice 
(dále jen "žadatel") podal dne 27.09.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

stezka pro pěší a cyklisty 
Jaroměř, Jakubské Předměstí - Rychnovek 

v dokumentaci označené jako „Kladská stezka – úsek 1 (Jaroměř – Rychnovek) – k.ú. Jaroměř“ a „Kladská 
stezka – úsek 1 (Jaroměř – Rychnovek) – k.ú. Rychnovek“, 

na pozemcích parc. č. (dále jen „poz.“) 641/14, 645/7, 645/8 všechny v druhu pozemku zahrada, 
3673/38, 3819/16, 3819/22, 3822/4, 3828, 3829 všechny v druhu pozemku trvalý travní porost, 4292/1, 
4292/2, 4292/3, 4292/4, 4292/5, 4292/17 všechny v druhu pozemku ostatní plocha ve způsobu využití 
ostatní komunikace, 4330 v druhu pozemku vodní plocha ve způsobu využití koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, 4331/1, 4332 oba v druhu pozemku ostatní plocha ve způsobu využití 
neplodná půda v katastrálním území Jaroměř, 

dále na poz. 157/1, 157/2 oba v druhu pozemku ostatní plocha ve způsobu využití ostatní komunikace, 
159 v druhu pozemku ostatní plocha ve způsobu využití dráha, 386/5, 386/8 oba v druhu pozemku 
ostatní plocha ve způsobu využití silnice, 386/10, 386/12, 390/1, 390/2, 392/8 všechny v druhu 
pozemku ostatní plocha ve způsobu využití ostatní komunikace, 393/13, 393/16, 393/18, 393/19, 
393/20, 393/25 všechny v druhu pozemku orná půda, 396/3, 396/4 oba v druhu pozemku lesní 
pozemek, 404/2 v druhu pozemku ostatní plocha ve způsobu využití dráha v katastrálním území 
Rychnovek. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Druh a účel umisťované stavby 

� Stavba dopravní infrastruktury zahrnující: 
- stavbu stezky pro pěší a cyklisty včetně lávky 

- stavební úpravy stávajících účelových komunikací pro vedení nemotoristické dopravy společně 
s nezbytnou dopravní obsluhou území. 

Rozsah stavebního záměru 

� Stezka se základní šířkou 3,0 m, celková délka navrhovaného úseku 3 382 m, z toho je: 
- úsek v k.ú. Jaroměř      dl. 1 742 m 

- úsek v k.ú. Rychnovek      dl. 1 640 m 

� Propojení navrhované stezky se stávající Labskou stezkou, celková délka propojení 220 m, z toho je: 
- lávka přes Úpu v k.ú. Jaroměř     dl.      19 m 
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- nájezdy, úpravy trasy stávající Labské stezky v k.ú. Jaroměř dl.    201 m 

Začátek úseku stezky v k.ú. Jaroměř je napojen na stávající sjezd na silnici II/285 v ulici Jaromírova, na 
levém břehu Úpy v blízkosti silničního mostu v Jaroměři, místní části Jakubské Předměstí. Stezka je 
vedena severovýchodním směrem po stávající nezpevněné účelové komunikaci využívané k 
obhospodařování zemědělských pozemků až do staničení km 1,727, kde stezka pravostranně odbočí od 
stávající komunikace a dále vede východním směrem jako nová stavba přes staničení km 1,742, kde 
trasa vstupuje na k.ú. Rychnovek. Novou trasou pokračuje východním, později jižním směrem až do 
staničení km 2,208, odkud stezka vede východním směrem po stávající účelové komunikaci v souběhu 
s železniční tratí. Ve staničení km 2,795 je navržen přejezd železniční tratě a odklon trasy jižním směrem 
od této tratě po stávající nezpevněné účelové komunikaci, která ve staničení km 2,860 kříží železniční 
vlečku, až do staničení km 2,990, kde trasa odbočuje východním směrem a vede podél recyklačního 
skladového areálu. Zde ve staničení km 3,382, napojením na místní asfaltovou komunikaci, trasa stezky 
končí.  

Ve staničení km 0,312 v k.ú. Jaroměř je navrženo propojení navrhované Kladské stezky na levém břehu 
se stávající Labskou stezkou vedenou po pravém břehu řeky Úpy. Součástí propojení je nová lávka délky 
19,0 m. V místě stávající Labské stezky je pravostranné napojení na tuto stezku nájezdem (rampou) 
délky 63,4 m a levostranné napojení délky 28,0 m, jehož součástí bude i výškový rozdíl vyrovnávající 
schodiště. Plynulost provozu na stávající Labské stezce v blízkosti nájezdů na novou lávku bude 
zachována souběžnou „objízdnou“ trasou v délce 80,5 m.  

Povrch stezky je navržen z asfaltobetonu, hrany stezky v místech stávajících sjezdů na pozemky budou 
zpevněny pomocí silničních obrubníků. Konstrukce lávky a opěr je navržena monolitická železobetonová. 

Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost 
dle § 190 odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) oznamuje podle § 87 
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní 
jednání na 

čtvrtek 15.12.2016 v 9.00 hodin 

se schůzkou pozvaných ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Jaroměř (2. patro, dveře č. 218), 
náměstí Československé armády č.p. 16. 

Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení 
své námitky nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám 
nebude přihlédnuto. Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením 
§ 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí patnácti dnů od výše uvedené 
lhůty správní orgán ve věci rozhodne. 

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se oznámení o zahájení řízení veřejnou 
vyhláškou v souladu s ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu 
Jaroměř ve třetím nadzemním podlaží budovy č.p. 3 na náměstí Československé armády v pondělí a ve 
středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, mimo tyto úřední dny nejlépe po předchozí 
telefonické domluvě u oprávněné úřední osoby Renaty Burešové. 

Vymezení okruhu účastníků územního řízení 

Žadatel - podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 

� dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, třída T. G. Masaryka č.p. 80, 552 03  Česká Skalice. 

Obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn - dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
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� Město Jaroměř, nám. Československé armády č.p. 16, 551 01  Jaroměř 1. 

� Obec Rychnovek, Rychnovek č.p. 50, 552 25  Rychnovek. 

Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě; kromě žadatele - podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 

� Město Jaroměř, nám. Československé armády č.p. 16, 551 01  Jaroměř 1 – vlastník poz. 3673/38, 
3819/16, 3819/22, 3822/4, 4292/1, 4292/2, 4292/3, 4292/4, 4292/5 v k.ú. Jaroměř; 
- Souhlas s umístěním stezky ze dne 20.10.2016. 

� Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 - 
s právem hospodařit s majetkem státu na poz. 4330, 4331/1, 4332 v k.ú. Jaroměř; 
- Stanovisko správce povodí s podmínkami ze dne 10.09.2015, č.j. PVZ/15/22461/Do/0. 
- Stanovisko správce povodí k lávce ze dne 14.03.2016, č.j. PVZ/16/8174/Vn/0. 
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 03.10.2016. 

� Královéhradecká labská o.p.s., Československé armády č.p. 408, 502 00  Hradec Králové 3 – vlastník 
poz. 641/14, 645/7, 645/8 v k.ú. Jaroměř; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 15.08.2016. 

� Státní pozemkový úřad, : Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov – s příslušností hospodařit 
s majetkem státu na poz. 4292/17 v k.ú. Jaroměř; 
- Vyjádření k trvalému záboru a podmíněný souhlas s budoucím majetkoprávním vypořádáním ze dne 

19.06.2016, zn. SPU 320 202/2015. 

� Ing. Věra Košťálová, Jaromírova č.p. 77, Jakubské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1 – vlastník poz. 3828 
v k.ú. Jaroměř; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 07.08.2014. 

� Eva Rejmanová, Holečkova č.p. 335/3, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07  Liberec 7 – vlastník poz. 
3829 v k.ú. Jaroměř; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 07.08.2014. 

� Obec Rychnovek, Rychnovek č.p. 50, 552 25  Rychnovek – vlastník poz. 157/1, 157/2, 159, 386/5, 
386/10, 386/12, 390/1, 390/2, 392/8, 393/25 v k.ú. Rychnovek 
- Souhlas s umístěním stezky ze dne 17.10.2016 

� Taťána Rejlová, Pod lesem č.p. 764, 552 03  Česká Skalice – vlastník poz. 386/8 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 12.05.2016. 

� Karel Dragoun, Rychnovek č.p. 10, 552 25  Rychnovek – spoluvlastník poz. 393/16 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 03.11.2016. 

� Jaroslav Dragoun – spoluvlastník poz. 393/16 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 03.11.2016. 

� Jan Suchánek, Rychnovek č.p. 42, 552 25  Rychnovek – vlastník poz. 393/18 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 04.11.2014. 

� Věra Rundštuková, Rychnovek č.p. 36, 552 25  Rychnovek – vlastník poz. 393/19 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 12.08.2014. 

� Jan Jirsák, Zvole č.p. 81, 552 25  Rychnovek – spoluvlastník poz. 396/3 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 12.08.2014. 

� Zdenka Jirsáková, Rychnovek č.p. 25, 552 25  Rychnovek – spoluvlastník poz. 396/3 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 12.08.2014. 

� Jiřina Týčová, Jasenná č.p. 172, 552 22  Jasenná – spoluvlastník poz. 396/3 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 12.08.2014. 

� Michal Vávra, Terezínská č.p. 343, 411 56  Bohušovice nad Ohří – spoluvlastník poz. 396/3 v k.ú. 
Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 12.08.2014. 

� Radek Zolman, Rychnovek č.p. 33, 552 25  Rychnovek – vlastník poz. 393/20 v k.ú. Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 12.08.2014. 

� Ing. Jana Malá, Rychnovek č.p. 68, 552 25  Rychnovek – spoluvlastník poz. 393/13 a 396/4 v k.ú. 
Rychnovek; 
- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 08.08.2014. 

� Ing. Petr Malý, Rychnovek č.p. 68, 552 25  Rychnovek – spoluvlastník poz. 393/13 a 396/4 v k.ú. 
Rychnovek; 
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- Souhlas s umístěním cyklostezky ze dne 08.08.2014. 

� ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov; 
- Souhrnné stanovisko s podmínkami k existenci komunikačního vedení a zařízení ze dne 21.08.2015 zn. 

16506/2015. 
- Souhrnné stanovisko a podmíněný souhlas s umístěním stezky ze dne 01.04.2016 zn. 5383/2016-O. 

� Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, Praha, PSČ 130 00 – 
vlastník stavby sítě elektronických komunikací na poz. stavby 645/8 a 641/14 k.ú. Jaroměř; 
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 26.05.2015, č.j. 606535/15 (k.ú. Jaroměř). 
- Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 04.03.2016, zn. POS 279/16 (k.ú. 

Jaroměř). 
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 26.05.2015, č.j. 606549/15 (k.ú. Rychnovek). 

� ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly, Děčín, PSČ 405 02 – vlastník energetického 
zařízení společnosti, v jehož ochranném pásmu se na poz. 4292/5 v k.ú. Jaroměř stavební záměr 
nachází a oprávněný z věcného břemene k poz. 386/10 v k.ú. Rychnovek; 
- Sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 07.06.2016, zn. 0100584380, 0100584382, 0100584385 (k.ú. 

Jaroměř). 
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 

26.09.2016, zn. 1089410380 (k.ú. Jaroměř). 
- Sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 21.09.2016, zn. 0100633065, 0100633074, 0100633076 (k.ú. 

Rychnovek). 
- Vyjádření a souhlas s dokumentací ze dne 17.08.2015 (k.ú. Rychnovek). 

� MBM rail s.r.o., Žižkova č.p. 595, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1 - za provozovatele dráhy; 
- Vyjádření k záměru umístění stavby a podmíněný souhlas ze dne 04.04.2016, č.j. 2016/111-H. 

� Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 
259/1, 501 01 Hradec Králové – s právem hospodařit s majetkem státu na poz. 404/2 v k.ú. 
Rychnovek; 
- Souhrnné stanovisko a podmíněný souhlas ze den 09.09.2015, č.j. 17783/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT. 

� Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 – 
zajišťující výkon vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy z hlediska napojení stezky na silnici II/285; 
- Vyjádření a souhlas s podmínkami ze dne 19.08.2016, zn. SUSHK/9226/16/Po-Sj. 

� Technické služby města Jaroměře, Náchodská č.p. 544, Jakubské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1 –
zajišťující opravu a údržbu komunikací ve správě města; 
- Vyjádření ze dne 31.08.2016. 

� Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové – oprávněný z 
věcného břemene vedení vodovodní, kanalizační přípojky a kanalizace, právo vstupu, vjezdu, 
průchodu a průjezdu k poz. 386/10 a zároveň oprávněný z věcného břemene vybudování, umístění, 
údržby, včetně opravy a užívání příjezdové komunikace k poz. 386/12 v k.ú. Rychnovek. 

Osoby,  jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich by mohla být územním rozhodnutím přímo dotčena - podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona; ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona se těmto účastníkům doručuje veřejnou vyhláškou a 
tito účastníci se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
záměru: 
� sousední pozemky v k.ú. Jaroměř na pravé straně po směru staničení: 

4298, 3725/5, 3725/76, 3725/77, 3725/78, 3725/79, 3725/80, 3725/81, 3725/82, 3725/2, 3725/83, 
3725/66, 4292/8, 3725/67, 3725/68, 3725/69, 3725/70, 3725/71, 3725/72, 3725/73, 3725/74, 
3725/75, 4292/16, 3819/1, 3819/4, 3819/17, 3819/18, 3819/19, 4292/20, 4292/21, 4292/22, 
4292/18, 3822/1, 3822/2, 3825/2, 3825/1, 3827/1; 

� sousední pozemky v k.ú. Jaroměř na levé straně po směru staničení: 

3736, 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 4135/9, 641/2, 641/1, 641/13, 3673/37, 3673/36, 3673/3, 3673/4, 
3673/2, 3673/5, 3673/6, 4292/6, 4291/2, 4291/3, 3705/1, 4292/7, 3680/3, 4292/9, 4292/10, 
4292/11, 4292/12, 4292/13, 4292/14, 4292/15, 3680/12, 3680/13, 3680/35, 3680/49, 3680/50, 
3680/51, 3680/52, 3680/34, 3684/2, 3684/5, 3684/6, 3684/7, 3684/8, 3684/9, 3684/10, 3684/11, 
4292/26, 4292/25, 4292/24, 4292/23, 4292/27, 3819/20, 4292/19, 3819/21, 3822/3, 3826/1, 4334; 

� sousední pozemky v k.ú. Rychnovek na pravé straně po směru staničení: 
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396/1,  393/12, 389, 388/1, 388/3, 388/2, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/26, 377/11, 377/16, 
377/17,  377/18, 377/24, 377/23, 377/20, 385, 384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 384/1, 133/1, 
133/3; 

 
� sousední pozemky v k.ú. Rychnovek na levé straně po směru staničení: 

396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 395/1, 395/2, 393/21, 393/22, 393/23, 393/24, 393/26, 393/27, 393/28, 
393/29, 393/30, 393/31, 393/32, 393/33, 393/34, 392/9, 391/6, 391/4, 391/5, 156/5, 156/4, 156/6, 
156/3, 386/9, 156/1, 154/9, 442, 443, 154/8, 154/10, 425. 

Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis - podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona: 
� stavební pozemky určené k umístění stavby se nenacházejí na území dotčeném veřejným zájmem, 

jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu tyto osoby zabývají. 

Dotčené orgány 

� Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova č.p. 300/8, 120 00  Praha 2 – na úseku 
dopravy drážní; 
- Závazné stanovisko a podmíněný souhlas se zřízením stavby ze dne 23.08.2016, zn. MP-SOP1736/16-2/Bn, 

DUCR-52081/16/Bn. 

� Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod, nábřeží U Přívozu č.p. 
122/4, 500 03  Hradec Králové 3 – na úseku požární bezpečnosti; 
- Závazné stanovisko ze dne 10.08.2015, zn. HSHK- 4022-2/2015 (732-NA-OP-2015). 

� Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, 
Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 – na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu; 
- Závazné stanovisko ze dne 14.09.2015, č.j. KRPH-570-207/ČJ-2015-050506. 
- Závazné stanovisko ze dne 01.09.2016, č.j. KRPH-488-222/ČJ-2016-050506. 

� Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 
č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 – na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a 
z hlediska odpadového hospodářství; 
- Vyjádření ze dne 28.08.2015, zn. 23178/ZP/2015. 

� Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Československé armády č.p. 
16, 551 01  Jaroměř 1 – na úseku dopravy na pozemních komunikacích; 
- Stanovisko s podmínkou k dokumentaci stavby ze dne 06.08.2015, zn. ODSH-21468/2015. 
- Stanovisko s podmínkou k dokumentaci stavby ze dne 14.09.2016. 

� Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, nám. Československé armády č.p. 16, 551 01  
Jaroměř 1 – na úseku ochrany přírody a krajiny, vod, zemědělského půdního fondu, lesa a z hlediska 
odpadového hospodářství;  
- Závazné stanovisko z hlediska vodoprávního, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu 

a odpadového hospodářství s podmínkami ze dne 22.09.2015, č.j. OŽP-3864-3/2015-Dav, Hř, U, Kot. 
- Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu s podmínkami ze dne 

18.04.2016, č.j. PDMUJA 2622/2016, spis.zn. OŽP-2483-2/2016-Dav, S-6/16. 
- Závazné stanovisko a podmíněný souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa ze dne 

10.09.2015, č.j. OŽP-3860-2/2015-U. 
- Rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku plnící funkci lesa ze dne 01.08.2016, č.j. PDMUJA-23787/2016, spis.zn. 

OŽP-4008/2016. 

� Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, 
Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany – na úseku obrany státu; 
- Závazné stanovisko ze dne 29.03.2016, spis.zn. 50422/2016-8201-OÚZ-PCE (k.ú. Jaroměř). 
- Závazné stanovisko ze dne 29.03.2016, spis.zn. 50420/2016-8201-OÚZ-PCE (k.ú. Rychnovek). 

Poučení: 

Podle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky nejpozději ve stanovené lhůtě, k později uplatněným závazným 
stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. 
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Podle ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník územního řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. 

Podle ustanovení  § 89 odst. 4  stavebního zákona  může obec uplatnit v územním řízení námitky 
k ochraně  zájmů  obce a zájmů  občanů obce.  Osoba,  která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 
písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, 
jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky nebo překračují 
stanovený rozsah, se nepřihlíží. 

Podle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud 
o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Správní orgán současně ve smyslu 
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům možnost a vyzývá je, aby se vyjádřili 
k podkladům rozhodnutí – seznámili se s podklady pro rozhodnutí, nahlédli do předloženého spisového 
materiálu a vyjádřili se k úplnosti předloženého spisového materiálu.  

V souladu s právy a povinnostmi účastníků řízení a dotčených orgánů ve smyslu příslušných ustanovení 
§ 38 a § 136 odst. 4 správního řádu, mohou účastníci řízení a dotčené orgány pro podání závazných 
stanovisek, námitek, popřípadě důkazů, nahlédnout do podkladů rozhodnutí v kanceláři odboru 
výstavby Městského úřadu Jaroměř ve třetím nadzemním podlaží budovy č.p. 3 na náměstí 
Československé armády v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, mimo tyto 
úřední dny nejlépe po předchozí telefonické domluvě. 

Podle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu si účastníci mohou zvolit zmocněnce. Zmocnění 
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci 
může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 

Podle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu mají účastníci při jednání se správním orgánem právo na 
konzultace s osobou, která jim podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při 
rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. 

Podle ustanovení § 36 odst. 5 správního řádu jsou účastníci, jeho zástupci nebo podpůrci povinni 
předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti – 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. 

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se oznámení o zahájení řízení veřejnou 
vyhláškou v souladu s ustanovení § 87 odst. 1 a 3 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 
správního řádu. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou 
stavebnímu úřadu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě. U záměrů zasahujících do 
území několika obcí se doručuje oznámení o zahájení řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných 
obecních úřadů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jaroměř, správního 
orgánu, který je stavebním úřadem. Dnem doručení veřejnou vyhláškou je 15. den po dni vyvěšení. 
Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup (http://www.jaromer-
josefov.cz/mesto/uredni-deska/). V den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jaroměř bude 
oznámení doručeno Obci Rychnovek. Oznámení se také zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(http://www.rychnovek.cz/obecni-urad/uredni-deska). 
 
 
 
       „otisk úředního razítka“ 

 
 
 
 

Ing. Martin Hofman  v.r. 
vedoucí odboru výstavby 
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Vzhledem ke skutečnosti, kdy se v řízení s velkým počtem účastníků doručuje veřejnou vyhláškou 
a navrhovaný stavební záměr zasahuje na území dvou obcí, žádáme tímto Městský úřad Jaroměř 
a Obecní úřad Rychnovek, aby zajistili vyvěšení tohoto oznámení minimálně po dobu 15 celých dnů na 
úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 

Vyvěšeno na úřední desce: 

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

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti) 

 
 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): 

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

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky, návratky, datové schránky) 

dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IDDS: qsmtzmy 
 místo podnikání: třída T. G. Masaryka č.p. 80, 552 03  Česká Skalice 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
MBM rail s.r.o., IDDS: ukjji92 
 sídlo: Žižkova č.p. 595, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Technické služby města Jaroměře, IDDS: s64k923 
 sídlo: Náchodská č.p. 544, Jakubské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1 
Karel Dragoun, Rychnovek č.p. 10, 552 25  Rychnovek 
Jaroslav Dragoun, Novoměstská č.p. 363, Josefov, 551 02  Jaroměř 
Jan Jirsák, Zvole č.p. 81, 552 25  Rychnovek 
Zdenka Jirsáková, Rychnovek č.p. 25, 552 25  Rychnovek 
Ing. Věra Košťálová, Jaromírova č.p. 77, Jakubské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1 
Ing. Jana Malá, Rychnovek č.p. 68, 552 25  Rychnovek 
Ing. Petr Malý, Rychnovek č.p. 68, 552 25  Rychnovek 
Taťána Rejlová, Pod lesem č.p. 764, 552 03  Česká Skalice 
Eva Rejmanová, Holečkova č.p. 335/3, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07  Liberec 7 
Věra Rundštuková, Rychnovek č.p. 36, 552 25  Rychnovek 
Jan Suchánek, Rychnovek č.p. 42, 552 25  Rychnovek 
Jiřina Týčová, Jasenná č.p. 172, 552 22  Jasenná 
Michal Vávra, Terezínská č.p. 343, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
Radek Zolman, Rychnovek č.p. 33, 552 25  Rychnovek 
Královéhradecká labská o.p.s., Československé armády č.p. 408, 502 00  Hradec Králové 3 
Město Jaroměř, IDDS: sbwbzd5 
 sídlo: nám. Československé armády č.p. 16, 551 01  Jaroměř 1 
Obec Rychnovek, IDDS: 872a6rx 
 sídlo: Rychnovek č.p. 50, 552 25  Rychnovek 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 
259/1, 501 01 Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Marius Pedersen a.s., IDDS: dfmcfxw 

sídlo: Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 
  
dotčené správní úřady (návratky, datové schránky) 
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 120 00  Praha 2 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod, IDDS: yvfab6e 
 sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03  Hradec Králové 3 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IDDS: 
urnai6d 
 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q 
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 sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: sbwbzd5 
 sídlo: nám. Československé armády č.p. 16, 551 01  Jaroměř 1 
Městský úřad Jaroměř, Odbor životního prostředí, IDDS: sbwbzd5 
 sídlo: nám. Československé armády č.p. 16, 551 01  Jaroměř 1 
Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: 
hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
 
ostatní účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou) 

� vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Jaroměř: 

4298, 3725/5, 3725/76, 3725/77, 3725/78, 3725/79, 3725/80, 3725/81, 3725/82, 3725/2, 3725/83, 
3725/66, 4292/8, 3725/67, 3725/68, 3725/69, 3725/70, 3725/71, 3725/72, 3725/73, 3725/74, 
3725/75, 4292/16, 3819/1, 3819/4, 3819/17, 3819/18, 3819/19, 4292/20, 4292/21, 4292/22, 
4292/18, 3822/1, 3822/2, 3825/2, 3825/1, 3827/1, 3736, 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 4135/9, 641/2, 
641/1, 641/13, 3673/37, 3673/36, 3673/3, 3673/4, 3673/2, 3673/5, 3673/6, 4292/6, 4291/2, 4291/3, 
3705/1, 4292/7, 3680/3, 4292/9, 4292/10, 4292/11, 4292/12, 4292/13, 4292/14, 4292/15, 3680/12, 
3680/13, 3680/35, 3680/49, 3680/50, 3680/51, 3680/52, 3680/34, 3684/2, 3684/5, 3684/6, 3684/7, 
3684/8, 3684/9, 3684/10, 3684/11, 4292/26, 4292/25, 4292/24, 4292/23, 4292/27, 3819/20, 
4292/19, 3819/21, 3822/3, 3826/1, 4334. 

� vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Rychnovek: 

396/1, 393/12, 389, 388/1, 388/3, 388/2, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/26, 377/11, 377/16, 
377/17, 377/18, 377/24, 377/23, 377/20, 385, 384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 384/1, 133/1, 
133/3, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 395/1, 395/2, 393/21, 393/22, 393/23, 393/24, 393/26, 393/27, 
393/28, 393/29, 393/30, 393/31, 393/32, 393/33, 393/34, 392/9, 391/6, 391/4, 391/5, 156/5, 156/4, 
156/6, 156/3, 386/9, 156/1, 154/9, 442, 443, 154/8, 154/10, 425. 

obecní úřady příslušné k vyvěšení oznámení na úřední desku 

Městský úřad Jaroměř, odbor organizační a vnitřních věcí, nám. Československé armády 16, Jaroměř, 
PSČ 551 01  Jaroměř 1 

Obecní úřad Rychnovek, Rychnovek č.p. 50, 552 25  Rychnovek 
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Situační výkres širších vztahů 
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Situace k.ú. Jaroměř 1. část 

 
 
Situace k.ú. Jaroměř - 2. část 
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Situace k.ú. Rychnovek – 1. část 
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Situace k.ú. Rychnovek - 2. část 
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