MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ
odbor dopravy a silničního hospodářství
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Číslo. jed.:
ODSH-8042/10-Hj
Vaše zn.:
Žádost ze dne 8.12.2010
E-mail :
hajkova@jaromer-josefov.cz
Telefon:
491 847 144
Datum:
14.12.2010
Oprávněná úřední osoba : Jana Hájková

VEŘ E J N Á VYH LÁ Š KA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 8.12.2010 podala spol. Královéhradecká labská o.p.s., se sídlem Československé
armády 408, 502 00 Hradec Králové, která ke svému zastupování zmocnila pana Ing. Jiřího Nývlta,
bytem Pod Zámečkem 380, 500 06 Hradec Králové, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
- "Cyklostezka Hradec Králové - Jaroměř - Kuks", úsek 6 (Josefov / podél Metuje), úsek 7
(Jaroměř / podél Labe), úsek 8 (Jaroměř / podél Úpy), úsek 9 (Jaroměř - Brod n/L), úsek 10
(Brod n/L - Kuks).
Stavba bude umístěna na pozemkových parcelách:
p.p.č. 455; 456; 454; 458; 457; 428/1; 408/1; 409 - katastrální území Josefov u Jaroměře
p.p.č. 4361/1; 4361/4; 4299; 4135/1; 4135/9; 645/1; 645/2; 641/2; 641/1; 634; 3655/10;
3655/11; 3655/12; 3655/13; 3656; 4288; 3646; 3647/1; 4144/1; 3267; 4279; 3508/1;
3496/2; 3496/1; 4311 - katastrální území Jaroměř
p.p.č. 635; 222; 617; 226; 618/1; 618; 618/2; 619; 103 (dle GP 95/6 díl a); 109 (dle GP 95/6 díl
b); 115 (dle GP 95/6 díl c) - katastrální území Heřmanice nad Labem
p.p.č. 603/1; 13 (dle GP 13/6); 13/3 (dle GP 13/7); 63; 610/3; 609/2; 80/2; 610/5; 610/6; 85;
80/3; 609/1 - katastrální území Brod nad Labem
p.p.č. 428 - katastrální území Slotov
Předmětem stavby je komunikace pro cyklisty, celá stavba je rozdělena na 10 úseků, toto stavební
řízení řeší stavbu úseků č. 6 - 10
úsek č. 6
Josefov / podél Metuje
(délka úseku 760 m)
stavba je vedena v trase stávající nezpevněné cesty podél vodního toku řeky Metuje
na jeho levém břehu v zastavěné části k.ú. Josefov u Jaroměře
začátek napojení na MK stávajícího příjezdu k mostu u soutoku Labe/Metuje
konec napojení na sil. č. II/299 v místě stávajícího sjezdu
úsek č. 7

Josefov - Jaroměř / podél Labe
(délka úseku 1 139 m)
stavba je vedena v trase stávající nezpevněné cesty podél vodního toku řeky Labe na
jeho levém břehu v zastavěné části k.ú. Josefov u Jaroměře a Jaroměř
začátek napojení na sil. č. III/285 12 v místě stávajícího sjezdu
konec napojení na ÚK stávajícího příjezdu k areálu spol. Karsit Jaroměř
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úsek č. 8

Jaroměř / podél Úpy
(délka úseku 692 m + 221 m)
stavba je vedena podél vodního toku řeky Úpy na jeho pravém břehu v zastavěné
části k.ú. Jaroměř
část č. 8.1
Jaroměř (Úpa)
začátek napojení na MK "Na Úpě" v místě stávajícího sjezdu
konec napojení na MK stávajícího příjezdu k areálu plovárny na Úpě
část č. 8.2
Podchod pod silnicí č. I/33
začátek napojení na MK stávajícího příjezdu k areálu plovárny na Úpě
konec napojení na MK "V Hruštičkách"

úsek č. 9

Jaroměř - Brod nad Labem
(délka úseku 1 785 m)
stavba je vedena v trase stávajících polních cest na levém břehu Labe
začátek napojení na přeložku polní cesty - součást stavby obchvatu sil. č. I/33
konec napojení na MK v Brodě n/L v místě stávajícího sjezdu

úsek č. 10

Brod nad Labem - Kuks
(délka úseku 1 759 m)
stavba je vedena v trase stávajících polních cest podél vodního toku řeky Labe na
jeho levém břehu
začátek napojení na MK v Brodu n/L v místě stávajícího sjezdu
konec napojení na ÚK v Kuksu v místě stávajícího sjezdu

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři, jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který
vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení.
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, oznamuje podle § 112
odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání, které se uskuteční dne

18.1.2011 (úterý) v 9.00 hod.
se schůzkou pozvaných na Městském úřadě v Jaroměři, náměstí ČSA 16 v malé zasedací místnosti (2. patro)
Podle § 112 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů,
námitky účastníků řízení a připomínky uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se
k nim nepřihlíží.
Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může 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.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu v Jaroměři,
odboru dopravy a silničního hospodářství v úřední dny (pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.). Mimo
úředních hodin, v pondělí a ve středu, po předchozím ohlášení na tel. čísle: 491 847 144 a při
veřejném ústním jednání.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu speciálnímu
stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka
Z p. Jana Hájková, v.r.
referent odboru dopravy a silničního
hospodářství
Příloha : Přehledná situace v měřítku 1:75 000
Účastníci (dodejky, datové schránky):
- Královéhradecká labská o.p.s., Československé armády 408, Hradec Králové, zastoupená na
základě plné moci Ing. Jiřím Nývltem, bytem Pod Zámečkem 380, 500 06 Hradec Králové
- Město Jaroměř
- Obec Heřmanice
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 140 00
- SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
- Povodí Labe, s.p, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
Dotčené orgány (dodejky, datové schránky):
- Městský úřad Jaroměř - odbor životního prostředí
- odbor výstavby
- Česká republika - Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice
- Hasičský záchranný sbor KHK, krajské ředitelství, nábřeží U Přívozu 122/4, HK
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové
- Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Hradec Králové
- Národní památkový ústav, územní odb. pracoviště v Josefově, Okružní 418, Jaroměř
Majitelé a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury (dodejky, datové schránky ):
- Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, 5. května 148, 551 02 Jaroměř
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 600 00 Brno
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Akademika Bedrny 10, Hradec Králové
Ostatní účastníci dle § 109 odst. 1 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Ing. Josef Wolf, Purkyňova 596/33, Liberec, 460 14
ČR, Pozemkový fond, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00
Šnábl Jaroslav a Olga, Na Záchraně 191, Jaroměř
SIMATEX, spol. s r.o., Biskupcova 1867/91, Praha, 130 00
Milerba s.r.o., Elišky Krásnohorské 1585, Dvůr Králové n/L, 544 01
Lukáš Rudolfský, K. Lánského 232, 551 01 Jaroměř
Beránek Jaroslav a Jaroslava, Náchodská 463, Jaroměř
Saip Pavel a Karin, Do Končin 473, Jaroměř
Martin Mráz, Palackého 307, Jaroměř
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Jan Kolowrat - Krakowský, Kolowratská 1, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Zdeňka Mičkalová, Heřmanice 26, 552 12 Heřmanice
Kateřina Korytová, Heřmanice 26, 552 12 Heřmanice
Stanislav Mičkal, Heřmanice 26, 552 12 Heřmanice
Římskokatolická farnost, Palackého 99, Dvůr Králové n/L, 544 01
Jaroslav Jirků, Brod 3, Heřmanice, 552 12
Dagmar Pilařová, Na zahrádkách 198/19, Hradec Králové
Marie Piroutková, Brod 10, 552 12 Heřmanice
Václava Ujcová, Obránců míru 330, Předměřice n/L
a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům anebo sousedním
pozemkům a stavbám na nich může stavebním povolením přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou)

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů:
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne :

Sejmuto dne :

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Vyvěšení zajistí :

Město Jaroměř
Obec Heřmanice

