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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Sdělení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také 
odvolací orgán), který je příslušným správním orgánem podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti 
s ustanovením § 89 odst. 1 a § 178 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ustanovením § 40 odst. 3 písm. e) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vede odvolací 
řízení ve věci rozhodnutí speciálního stavebního úřadu Městského úřadu Nová Paka, 
stavebního odboru č. j.: MUNP/2021/81/SÚ/KP, sp. zn. 2018/11217/SÚ/KP ze dne 4. 1. 2021, 
kterým byla ve smyslu ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), povolena stavba 
„1/16 Nová Paka - obchvat Nová Paka – Vidochov“, v rozsahu stavebních objektů SO 138 - 
Přeložka silnice III/284 21, SO 139 - Úprava místních komunikací ve Vidochově, SO 284 - 
Zárubní zeď na SO 138.2 na pozemcích 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. 
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Proti tomuto rozhodnutí podal dne 20. 1. 2021 (doplnění ze dne 27. 1. 2021) odvolání 
účastník řízení Josef Mikulka, nar. 24. 8. 1955, bytem Čistá u Horek 255, 512 350 Čistá u 
Horek. 

Předmětné odvolání směřuje mj. proti obsahu závazného stanoviska ze dne 20. 3. 2018 pod 
č. j. MUNP/2018/4452/SÚ/ZP, kterým Městský úřad Nová Paka ve smyslu ustanovení § 15 
odst. 2 stavebního zákona ověřil splnění podmínek územního rozhodnutí (odvolání obsahuje 
námitky týkající se nesouladu s dodržením podmínek územního rozhodnutí). Odvolací orgán 
proto v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu požádal o potvrzení nebo změnu 
závazného stanoviska nadřízený správní orgán.

Do spisu byly doplněny tyto podklady:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – sdělení k žádosti ze dne 31. 3. 2021 
zn. KUKHK-9996/DS/2021-3 (HM) včetně přílohy - závazné stanovisko nadřízeného 
orgánu ze dne 30. 11. 2020 zn. KUKHK-29535/UP/2020-5 (HM) 

Oba tyto dokumenty jsou přílohou tohoto sdělení. Žádné další podklady nebyly během řízení o 
odvolání do spisu doplněny.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství Vám tímto 
oznamuje, že podle názoru odvolacího orgánu bylo ukončeno shromažďování podkladů pro 
vydání rozhodnutí v předmětné věci v odvolacím řízení. 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu máte 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 Vám odvolací orgán stanovuje lhůtu 5 
dnů od doručení tohoto sdělení.

Do podkladů lze nahlédnout na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje (vzhledem k nutné přítomnosti oprávněné úřední osoby a s ohledem 
na zvýšené hygienické požadavky je třeba domluvit termín nahlížení telefonicky, příp. e-
mailem). Na základě doporučení Ministerstva vnitra ČR pro obce k zajištění fungování 
obecních úřadů a vyhlášení nouzového stavu je žádoucí upřednostňovat písemný, 
elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem, a to za účelem ochrany 
obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Příloha: 
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování k žádosti o 

potvrzení nebo změnu závazného stanoviska ze dne 31. 3. 2021 zn. KUKHK-
9996/DS/2021-3 (HM)

- závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního 
plánování ze dne 30. 11. 2020 zn. KUKHK-29535/UP/2020-5 (HM)

z p. Ing. Michaela Teichmanová
referent oddělení silničního hospodářství
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Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno 
zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení.

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

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

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

 

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

Městský úřad Nová Paka a Obecní úřad Vidochov tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 
správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto sdělení včetně příloh na úřední desce a 
elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení sdělení, opatřené 
potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Toto sdělení bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem doručení je poslední den 15 denní lhůty 
k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
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Rozdělovník: (doručí se)  

dodejky - do vlastních rukou:
stavebník:
  Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, cestou 

plné moci:
SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643,130 00 Praha

Veřejnou vyhláškou:
vlastník stavby, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a 
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu: 
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO 70947996, 

Kutnohorská 59, 500 04, Hradec Králové 
Obec Vidochov, IČO 00272345, Vidochov 94, 509 01 Nová Paka
Eduard Havel, nar. 02.01.1978, Vidochov 15, 509 01 Nová Paka 
Milan Hradecký, nar. 23.09.1959, Levínská Olešnice 149, 514 01 Jilemnice 
Alena Hradecká, nar. 18.12.1963, Levínská Olešnice 149, 514 01 Jilemnice 
Josef Mikulka, nar. 24.08.1955, Čistá u Horek 255, 512 35 Čistá u Horek 
Ilona Klučáková, nar. 11.01.1961, Vidochov 12, 509 01 Nová Paka 
Jiří Dohnal, nar. 05.04.1946, Vidochov 44, 509 01 Nová Paka
AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., IČO 64789560, Revoluční 47, 507 91 Stará Paka
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., IČO 60109149, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín 
ELEKTROS, spol. s r. o., IČO 15043487, 512 32, Martinice v Krkonoších 253, Martinice v 

Krkonoších
CETIN a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.), IČO 04084063, Českomoravská 

2510/19, 190 00 Praha

Veřejnou vyhláškou:
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (tito účastníci se 
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech 
v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru):
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.

K vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka
Obecní úřad Vidochov, Vidochov 94, 509 01 Nová Paka
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