Městský úřad Nová Paka
stavební odbor
Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, IDDS: y73bsrg, e-podatelna@munovapaka.cz
Č.j.: MUNP/2020/11417/SÚ/KP
Spis: 2018/11217/SÚ/KP
Nová Paka dne 03.08.2020
Vyřizuje: Kamila Ptáčková, 493 760 161, ptackova@munovapaka.cz

*MUNPX005HDIQ*
MUNPX005HDIQ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SDĚLENÍ – VYROZUMĚNÍ O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ A MOŽNOSTI
SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, které zastupuje na základě plné moci
SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 2643, 130 00 Praha (dále jen "žadatel") podal dne 30.07.2018
u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení stavby:
„I/16 Nová Paka - obchvat“
Nová Paka - Vidochov
Stavba obsahuje:
Stavební objekty související se stavbou obchvatu Nové Paky – silnice I/16:
SO 138 - Přeložka silnice III/284 21 - Stavební objekt zahrnuje napojení stávající silnice 1/16 od Nové Paky
(SO 138.1) a napojení stávající silnice III/284 21 od Vidochova (SO 138.2) přes okružní křižovatku na hlavní
trasu obchvatu silnice 1/16 (SO 101).
SO 139 - Úprava místních komunikací ve Vidochově - Objekt zahrnuje úpravy místních komunikací ve
Vidochově, které budou přerušeny výstavbou obchvatu silnice 1/16.
SO 284 - Zárubní zeď na SO 138.2.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením čj. MUNP/2018/17949/SÚ/KP dne 17.12.2018.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry staveniště byly dobře známy, žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby
a stanovil, že ve lhůtě do 21.01.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska. Současně poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí podle ustanovení
§ 36 odst. 3 správního řádu.
V uvedené lhůtě podal pan Josef Mikulka námitky, se kterými se speciální stavební úřad vypořádal v rozhodnutí
čj. MUNP/2019/2514 /SÚ/KP ze dne 20.05.2019. Josef Mikulka podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, které
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, jako příslušný správní orgán rozhodnutím čj. KUKHK-28074/DS/20194(TI) ze dne 07.11.2019 zrušil a vrátil k novému projednání zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
Nové projednání oznámil správní orgán přípisem ze dne 07.01.2020 čj. MUNP/2020/264/SÚ/KP v souladu s
ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu, ustanovení § 2 odst. 5
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, v platném znění zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým
účastníkům řízení. Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního
zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení na stavebním odboru Městského úřadu v Nové
Pace, silničnímu správnímu úřadu, jinak se k nim nepřihlíží. S tímto byli účastníci řízení a dotčené orgány
seznámeny v oznámení o zahájení řízení.
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Dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, v platném znění se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního
zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. O tomto byli
účastníci řízení řádně poučeni v oznámení o zahájení řízení.

Ve stanovené lhůtě dne 21.01.2020 obdržel speciální stavební úřad námitky od účastníka řízení Josefa
Mikulky.
Speciální stavební úřad kontrolou údajů v katastru nemovitostí před seznámením účastníků s podklady
rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu zjistil, že došlo ke změnám údajů
v katastru nemovitostí v místě stavby. Stavebník byl proto opatřením čj. MUNP/2020/5479/SÚ/KP ze
dne 26.03.2020 vyzván k doplnění (aktualizaci) žádosti a speciální stavební úřad současně určil
stavebníkovi podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu k doplnění podkladů a podle
ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu rozhodl o přerušení řízení usnesením
čj. MUNP/2020/5327/SÚ/KP ze dne 26.03. 2020.
Aktualizované podklady ve smyslu výzvy MUNP/2020/5479/SÚKP ze dne 26.03.2020 byly doplněny
dne 28.05. 2020. Z tohoto doplnění vyplynuly následující změny:
Pozemky, na kterých se stavba povoluje:
parc. č. 1/2, 4/3, 5/1, 9/12, 9/14, 9/19, 9/20, 661/7, 650, 684/2, 1091/3, 1091/4, 1091/6, 1091/8, 1111/2, 1182/12,
1182/13, 1182/15, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1190/4, 1190/7, 1190/9, 1190/10, 1190/11, 1190/12, 1190/13,
1190/14, 1190/26, 1190/27, 1190/28, 1190/29, 1190/30, 1190/32, 1190/34, 1190/35, 1190/36, 1190/37, 1190/38,
1190/39, 1190/40, 1190/46, 1492, 1725 vše v katastrálním území Vidochov.

- Komplexními pozemkovými úpravami zanikly pozemky:
parc. č. 644/1 (p. p. k. 643 a 1111) – Hradecký Milan, nar. 23.09.1959, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01
Jilemnice a Hradecká Alena, nar. 18.12.1963, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01 Jilemnice
parc. č. 661/3 (p. p. k. 649/2) - Hradecký Milan, nar. 23.09.1959, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01
Jilemnice a Hradecká Alena, nar. 18.12.1963, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01 Jilemnice
a vznikly pozemky:
parc. č. 1492 - na místě poz. parc. č. 661/3 (PK 649/2) - Hradecký Milan, nar. 23.09.1959, Levínská Olešnice
čp. 149, 514 01 Jilemnice a Hradecká Alena, nar. 18.12.1963, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01 Jilemnice
parc. č. 1725 - na místě poz. parc. č. 661/3 (PK 649/2), 644/1 (PK 1111), (PK 643) a 1111/2 - OBEC
VIDOCHOV, IČO: 00272345, Vidochov 94, 509 01 Nová Paka.
Digitalizací vznikl dále pozemek parc. č. 1190/46 - na místě poz. parc. č. 1182/13, 653 a 1190/30 Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové
U pozemků parc. č. 4/3, 9/14, 650, 1182/12 v k. ú. Vidochov došlo vlivem komplexních pozemkových úprav a
digitalizací k posunutí hranic a tím se původně ze sousedních pozemků staly pozemky dotčené stavbou.
Pozemek st. 7 byl naopak původně stavbou dotčený, nyní se stal pozemkem sousedním. Z části pozemku st. 7 se
stal pozemek parc. č. 1111/2, který je nyní dotčený stavbou.

Sousední pozemky (identifikace vlastníků označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí):
Komplexními pozemkovými úpravami došlo k následujícím změnám v parcelních
číslech pozemků k. ú. Vidochov (uveden kompletní seznam sousedních pozemků, práva jejichž
vlastníků mohou být stavbou dotčena):
st. p. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 195/1, 106, parc. č. 1/1, 1/3, 2/1, 5/3, 5/6, 9/5, 9/10, 9/13, 9/16, 9/17, 9/18, 562/2, 640/2,
653, 656/1, 656/2, 657, 661/2, 661/4, 661/5, 661/6, 685/2, 688/3, 688/6, 697/2, 697/5, 697/16, 1091/1, 1091/2,
1091/5, 1091/7, 1106/1, 1107/1, 1182/12, 1190/5, 1190/8, 1190/15, 1190/16, 1190/17, 1190/18, 1190/21,
1190/22, 1190/23, 1190/31, 1190/33, 1190/41, 1190/45, 1371, 1392, 1397, 1398, 1407, 1408, 1413, 1721, 1722,
1729, 1765, vše v katastrálním území Vidochov.
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Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně rozsahu stavby (nedošlo k žádným projekčním změnám),
pouze ke změnám v evidenci pozemků - úprava hranic na základě komplexních pozemkových úprav a
s tím spojené přečíslování a dalším změnám spočívajícím v dělení pozemků a převodu jejich
vlastnictví, správní orgán již znovu neoznamoval zahájení řízení dalším účastníkům vyplývajícím z
těchto změn, neboť Nejvyšší soud soustavně judikuje, že procesní nástupnictví je odvozeno od
nástupnictví hmotněprávního. Procesním nástupcem je proto vždy ten, kdo podle hmotného práva
převzal právo nebo povinnost, o nějž v řízení jde. Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo
379/2014, ze dne 29. 9. 2014 procesní nástupce podle § 107 odst. 4 o.s.ř. vstupuje do práv a povinností
svého předchůdce (dosavadního účastníka řízení) a přijímá stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu
do řízení.
Speciální stavební úřad vyrozumívá tímto účastníky řízení ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 správního
řádu, že pokračuje v řízení a že podle názoru správního orgánu bylo ukončeno shromažďování
podkladů pro vydání rozhodnutí v předmětné věci.
Speciální stavební úřad tímto účastníkům sděluje, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají
účastníci řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, respektive nahlédnout
do spisového materiálu, vyjádřit se k jeho úplnosti a navrhnout jeho doplnění. K tomuto správní orgán
stanovuje lhůtu 5 dnů od doručení tohoto sdělení. Tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním
spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky
uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve
smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.
Do podkladů lze nahlédnout na stavebním odboru Městského úřadu Nová Paka, v úřední dny Po a St 8 - 11 a
12 - 17, po telefonické dohodě i jindy.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349,
Olšanská 1, 130 80 Praha
- podle § 109 písm. b) stavebního zákona (vlastník stavby, na níž má být provedena změna není-li
stavebníkem)
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové (silnice III/28421)
OBEC VIDOCHOV, IČO: 00272345, Vidochov 94, 509 01 Nová Paka (účelové komunikace)
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem):
OBEC VIDOCHOV, IČO: 00272345, Vidochov 94, 509 01 Nová Paka (parc. č. 1190/12, 1190/13, 1190/37,
1725, 1/2, 9/14 v k. ú. Vidochov)
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Plačice
(parc. č. 1182/15, 1182/13, 1190/29, 1190/30, 1190/46 v k. ú. Vidochov)
Eduard Havel, nar. 02.01.1978, Vidochov čp. 15, 509 01 Nová Paka (parc. č. 4/3, 5/1 v k. ú. Vidochov)
Milan Hradecký, nar. 23.09.1959, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01 Jilemnice (parc. č. 1492, 661/7 v k. ú.
Vidochov)
Alena Hradecká, nar. 18.12.1963, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01 Jilemnice (parc. č. 1492, 661/7 v k. ú.
Vidochov)
Josef Mikulka, nar. 24.08.1955, Čistá u Horek čp. 255, 512 35 Čistá u Horek (parc. č. 684/2 v k. ú. Vidochov)
Ilona Klučáková, nar. 11.01.1961, Vidochov čp. 12, 509 01 Nová Paka (parc. č. 650, 1111/2 v k. ú. Vidochov)
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu - dále VB):
Jiří Dohnal, nar. 05.04.1946, Vidochov čp. 44, 509 01 Nová Paka (věcné břemeno k parc. č. 5/1 v k. ú.
Vidochov)
AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., IČ 64789560, Revoluční 47, 507 91 Stará Paka (věcné břemeno k parc.
č. 1190/3 v k. ú. Vidochov)
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ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zařízení distribuční soustavy VVN, VN,
NN, VB zřizování a provozování vedení, VB užívání)
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., IČO: 60109149, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (vodovod a
kanalizace)
ELEKTROS, spol. s r. o., IČO: 15043487, 512 32, Martinice v Krkonoších 253, Martinice v Krkonoších
(podzemní vedení a zařízení VO)
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (SEK)
Účastníci řízení - další dotčené osoby (podle § 27 odst. 2 správního řádu) – veřejnou vyhláškou:
- podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům):

st. p. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 195/1, 106, parc. č. 1/1, 1/3, 2/1, 5/3, 5/6, 9/5, 9/10, 9/13, 9/16, 9/17, 9/18, 562/2, 640/2,
653, 656/1, 656/2, 657, 661/2, 661/4, 661/5, 661/6, 685/2, 688/3, 688/6, 697/2, 697/5, 697/16, 1091/1, 1091/2,
1091/5, 1091/7, 1106/1, 1107/1, 1182/12, 1190/5, 1190/8, 1190/15, 1190/16, 1190/17, 1190/18, 1190/21,
1190/22, 1190/23, 1190/31, 1190/33, 1190/41, 1190/45, 1371, 1392, 1397, 1398, 1407, 1408, 1413, 1721, 1722,
1729, 1765, vše v katastrálním území Vidochov.
(osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám):
Vrchovina čp. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 44, 86, 100 a 111.
(V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) a f)
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru.).
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení, na které se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění a dále
řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení se
doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na
jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou
vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, jeli jim doručováno jednotlivě
(ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění).

Petra Ježová, DiS.
vedoucí stavebního odboru

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nová Paka
a zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Poslední den této lhůty se písemnost považuje za doručenou.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží
Účastníci řízení (dodejky)
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.
Dále obdrží (veřejnou vyhláškou):
OBEC VIDOCHOV, IDDS: wuqasz4
Eduard Havel, Vidochov čp. 15, 509 01 Nová Paka
Milan Hradecký, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01 Jilemnice
Alena Hradecká, Levínská Olešnice čp. 149, 514 01 Jilemnice
Josef Mikulka, Čistá u Horek čp. 255, 512 35 Čistá u Horek
Ilona Klučáková, Vidochov čp. 12, 509 01 Nová Paka
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Jiří Dohnal, Vidochov čp. 44, 509 01 Nová Paka
AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., IDDS: crky7z7
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
ELEKTROS, spol. s r.o., IDDS: zha3n3j
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
(osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům):
St. p. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 195/1, 106, parc. č. 1/1, 1/3, 2/1, 5/3, 5/6, 9/5, 9/10, 9/13, 9/16, 9/17, 9/18, 562/2, 640/2,
653, 656/1, 656/2, 657, 661/2, 661/4, 661/5, 661/6, 685/2, 688/3, 688/6, 697/2, 697/5, 697/16, 1091/1, 1091/2,
1091/5, 1091/7, 1106/1, 1107/1, 1182/12, 1190/5, 1190/8, 1190/15, 1190/16, 1190/17, 1190/18, 1190/21,
1190/22, 1190/23, 1190/31, 1190/33, 1190/41, 1190/45, 1371, 1392, 1397, 1398, 1407, 1408, 1413, 1721, 1722,
1729, 1765, vše v katastrálním území Vidochov,
(osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám):
Vrchovina čp. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 44, 86, 100 a 111.
Veřejnou vyhláškou k vyvěšení obdrží:
Obecní úřad Vidochov, IDDS: wuqasz4
Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka
Na vědomí – do vlastních rukou (dle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění):
OBEC VIDOCHOV, IDDS: wuqasz4

