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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   

Oznámení o zahájení stavebního řízení    
  
 
 Dne 16.2.2017 podal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj, pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín, IČ: 01312774 žádost na 
vydání stavebního povolení na akci: "Polní cesta HC2 v k.ú. Ostružno u Jičína" (dále jen 
„stavba”) na pozemcích v k.ú. Ostružno u Jičína: p.č. 883, 882 a 888 v majetku Obce 
Ostružno. Uvedeným dnem bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, zahájeno stavební řízení.  
 
 
 Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný 
speciální stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm.a) zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních  
komunikacích v platném znění, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební 
zákon”), po doplnění žádosti oznamuje zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře 
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby, upouští se ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona v platném znění od ústního 
jednání a místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 
řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 

  
22.5.2017 

 
 jinak k nim nebude podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.   
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 Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, dle 
kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se 
k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, spec. 
stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost i uplatnění tohoto práva, k čemuž stanoví 
lhůtu do 5-ti pracovních dnů od výše uvedené lhůty. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci 
vydáno rozhodnutí.  
 
 Stavbou budou přímo dotčeny pozemky ve vlastnictví Obce Ostružno. Případné dočasné 
využití jiných pozemků bude předem odsouhlaseno příslušným vlastníkem v samostatné 
dohodě se zhotovitelem nebo investorem. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru dopravy  MěÚ Jičín ve 2. patře - dveře č. 07 
(v úřední  dny  pondělí a  středu od 8:00 do 17:00 hodin).     
 
 
 
Poučení: 
 
 Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah uvedený 
ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny 
při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o 
stavební uzávěře a nebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 zák. č. 
183/2006 Sb. nepřihlíží. 
           Nechá -li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce  písemnou 
plnou moc.   
 
 
 

 
 
 
 
 

Z pověření: Ing. Eva Moravcová                                                                Ing. Martin Duczynski  
                                                                                                          vedoucí odboru  dopravy 

                                                                                                          Městského úřadu Jičín 
 

 



- 3 - 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů 

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

 
 

Razítko a podpis ogránu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 

 

Rozdělovník - oznámení obdrží: 
 
1.účastníci řízení dle ust. § 27 odst.1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb.:  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 
Jičín 
Obec Ostružno, Ostružno 5, 506 01 Jičín 
 

2. účastníci řízení dle ust. § 27 odst.2 zák. č. 500/2004 Sb. (vlastníci sousedních pozemků a 
správci inž. sítí):  
V případě řízení s velkým počtem účastníku se v oznámení o zahájení řízení a dalších úkonech 
řízení účastníci řízení identifikují podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 
Pozemky v k.ú. Ostružno u Jičína: p.č. 525/1, 880, 697, 889, 887, 824, 448/14, 448/15, 448/12, 
448/10, 848, 886, 819, 884, , 633, 47/1, 47/2, st. 37/2, 48/3, 460/2, 458/2, 460/3, 448/8, 448/7, 
448/6, 448/2, 855, 448/9, 743, 772, 701, 583, 699, 623, 667, 665, 666, 661, 658, 885, 818/1, 
671, 672 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2861, 130 00 Praha 
OSTATNÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ JSOU VYROZUMĚNI VEŘEJNÝM VYVĚŠENÍM 
OZNÁMENÍ     
 
3. dotčené orgány: 
DI PČR KŘP KHK, Balbínova 24, 506 01 Jičín 
MěÚ Jičín - odbor ŽP 
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Jičín, Dělnická ul. 162, 506 01 Jičín 

 
4. ostatní na vědomí:   
Ing. Josef Bureš, Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí  
ZO ČSOP Křižánky-Jičín, Robousy 189, 506 01 Jičín 
Občanské sdružení Volše Jičín, z.s., Kollárova 116, 506 01 Jičín 
Habr Železnice, z.s., Nádražní č. 19, 507 13 Železnice 
 

 

MěÚ Jičín,  OÚ Ostružno obdrží tuto veřejnou vyhlášku  
k veřejnému vyvěšení     
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