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Městský úřad Jičín - odbor dopravy
oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín
Č.j.: DOP/2019/30479/Rih
Vyřizuje: Radomír Říha, tel. 493 545 420, riha@mujicin.cz

Jičín, dne 06.11.2019

Oprávněná úřední osoba:
Radomír Říha – referent odboru dopravy

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení stavebního řízení
Dne 30.10.2019 podala OBEC ÚLIBICE, ÚLIBICE 53, 507 07 ÚLIBICE – IČO –
00578631, ZASTOUPENÁ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI FIRMOU ENVICONS S.R.O., HRADECKÁ
569, 533 52 PARDUBICE – IČO - 27560015 žádost na vydání stavebního povolení pro stavbu :
„ ÚLIBICE, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA“,
POVOLOVANÝ STAVEBNÍ OBJEKT :


SO 03 – HOSPODÁŘSKÝ MOST,
UMÍSTĚNÁ NA POZEMCÍCH PARC. Č. :

54/3 – OSTATNÍ PLOCHA, 56/3 – OVOCNÝ SAD, 57 – TRVALÝ TRAVNÍ POROST, 59 –
ZAHRADA, 498/1– OSTATNÍ PLOCHA, 499 – OSTATNÍ PLOCHA, 550/1 – VODNÍ PLOCHA
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ÚLIBICE.
Stručný popis povolované stavby:
Projekt řeší komplexní protipovodňovou ochranu intravilánu obce. Komplex opatření rozpracovává 17
nových dílčích návrhů a úprav, které snižují hladinu povodně, nebo zamezují rozlivu vody do
nežádoucích oblastí.
Stavba je celkově rozčleněna na 5 stavebních objektů. Žádost o výše uvedené stavební povolení se však
týká pouze SO 03 – Hospodářský most.
SO 03 – Hospodářský most
V současné době se na místní komunikaci nachází suchý brod s propustkem. Za mírně zvýšených průtoků
je brod již přelévaný. Brod tvoří v podélném profilu výrazný stupeň a spolu s působením níže ležící lávky
je zde značně snížena průtočnost. Navrhuje se odstranění brodu a lávky a vybudování nového mostu.
Šířka komunikace se navrhuje 4m a to s ohledem na šířku stávající komunikace, která činí 3,5m.
V souvislosti s výstavbou nového mostu je potřeba také přeložit NN podzemní vedení, které je ve správě
společnosti ČEZ Distribuce. Nové vedení bude umístěno do chráničky na mostovce.
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Podrobný popis předmětné stavby / tj. SO 03 – Hospodářský most / včetně jejích technických
parametrů je uveden v PD stavby, kterou ověřila oprávněná osoba – autorizovaný inženýr pro
mosty a inženýrské konstrukce ing. Jan Bursa – ČKAIT – 0601653.
Uvedeným dnem bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
zahájeno stavební řízení.
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo zahájení stavebního řízení oznámeno veřejnou
vyhláškou.
Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný speciální
stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v
platném znění - v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební zákon”), oznamuje zahájení
stavebního řízení, a jelikož mu jsou 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

18.12.2019,
jinak k nim nebude podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
přihlédnuto.
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, speciální 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.
Do podkladů rozhodnutí a do PD stavby lze nahlédnout na odboru dopravy MěÚ Jičín, ul. 17.
listopadu, Jičín, ve 2. patře budovy - dveře č. 07 (v úřední dny, tj. pondělí a středa od 08:00 do
17:00 hodin, příp. v jiný pracovní den po domluvě).

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
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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.

Otisk razítka
Ing. Martin Duczynski
Vedoucí odboru dopravy

Příloha:
 Katastrální situace
 Koordinační situace /povolovaný stavební objekt SO 03 – hospodářský most/

Toto oznámení musí být vyvěšenou po dobu 15 dnů.
Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky vyvěšeno dne:
Úřední deska MěÚ Jičín, sejmuto dne:

Úřední deska OÚ Úlibice, elektronicky vyvěšeno dne:
Úřední deska OÚ Úlibice, sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky.
Vyhláška s potvrzením o vyvěšení a sejmutí bude obratem vrácena stavebnímu úřadu.

Rozdělovník – oznámení obdrží:
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. – účastníci podle § 109, písm. a)
stavebního zákona – stavebník a vlastník stavby:
OBEC ÚLIBICE, ÚLIBICE 53, 507 07 ÚLIBICE
ENVICONS S.R.O., HRADECKÁ 569, 533 52 PARDUBICE / ZMOCNĚNEC /
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Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ( vlastníci sousedních pozemků a
správci inženýrských sítí ) – účastníci podle § 109 písm. c, d, e ) stavebního zákona - vlastník
pozemku, vlastník stavby na pozemku a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., TEPLICKÁ 874, 405 02 DĚČÍN 2
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S., OLŠANSKÁ 2681, 130 00 PRAHA 3
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., NA TOBOLCE 428, 506 01 JIČÍN 1
JAROMÍRA DURČOSOVÁ, POD STRÁNÍ 417, 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ 6
MARTINA NECHANICKÁ, ÚLIBICE 99, 507 07 ÚLIBICE
MAREK NECHANICKÝ, ÚLIBICE 99, 507 07 ÚLIBICE
JIŘÍ RICHTER, ÚLIBICE 55, 507 07 ÚLIBICE
MIROSLAVA RICHTEROVÁ, ÚLIBICE 55, 507 07 ÚLIBICE
VLASTISLAV SKOŘEPA, ÚLIBICE 90, 507 07 ÚLIBICE
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, VÍTA NEJEDLÉHO 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z. S., MÍSTNÍ ORGANIZACE JIČÍN, HAVLÍČKOVA 22, 506 01 JIČÍN
1
V případě řízení s velkým počtem účastníků /veřejná vyhláška/ se v oznámení o zahájení řízení a
v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
Pozemky v katastrálním území Úlibice – parcelní číslo:


30/1, 50, 56/1, 411/11, 550/2, st. 31/1, st. 32, 64/1, 549, 62/2, 54/1, 56/2, 412/8, st. 2, st. 3, st. 8,
st. 25/1, 27/1, st. 27/3, st. 29, st. 72, 6/1, 6/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5,
41, 42, 44, 48/1, 48/2, 49, 65, 66/5, 223/17, 492/3, 504/22, 504/29, 509/2, 511/1, 512, 516/8,
516/12, 516/13.

dotčené orgány
MĚÚ JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, STAVEBNÍ ÚŘAD, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, VALDICKÉ
PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN,
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D
KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R
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