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Právní nástupci po zemřelém hlavním účastníkovi řízení:
Petr Jiránek, nar. 17.02.1972, Zemědělská č.p. 47, Střítež, 541 01 Trutnov 1,
Renáta Nováková, nar. 25.12.1974, Rudník č.p. 438, 543 72 Rudník u Vrchlabí,
Monika Petrovová, nar. 12.10.1987, Zemědělská č.p. 47, Střítež, 541 01 Trutnov 1,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
(Právním nástupcům po zemřelém hlavním účastníkovi řízení
– Ivaně Jiránkové, Zemědělská čp. 47, 541 01 Trutnov)
(jedná se o navazující řízení dle § 3g) bod 1. zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění)
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad
(dále též jen „stavební úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platných předpisů
(dále jen "stavební zákon"), místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“) a na základě pověření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ze dne 31.10.2017 č.j.KUKHK-31878/UP/2017/OS dle ustanovení
§ 13 odst. 4 stavebního zákona obdržel dne 04.09.2018 pod č. případu 97315-18 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zastoupený SUDOP PRAHA a.s.,
IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem:
„D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ“
na pozemcích v katastrálních územích: Brod nad Labem, Brusnice, Choustníkovo Hradiště,
Dolní Vlčkovice, Dvůr Králové nad Labem, Hořenice, Horní Žďár, Kocbeře, Kyje u Hajnice, Slotov,
Stanovice u Kuksu, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Záboří u Dvora Králové,
Zboží u Dvora Králové, (dále též jen „stavba“ nebo „záměr“).
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Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo územní řízení zahájeno.
Předmět územního řízení:
a) Základní popis stavby:
Předmětem stavby je novostavba dálnice v parametrech normové kategorie D 25,5/120 v délce
cca 19,63 km. Jedná se o směrově rozdělenou komunikaci s omezeným přístupem. Součástí úseku D11
1108 jsou dvě mimoúrovňové křižovatky - MÚK Choustníkovo Hradiště (D11 x I/37)
a MÚK Kocbeře (D11 x II/300). Ostatní křížení s dopravní infrastrukturou jsou mimoúrovňová
bez napojení na hlavní trasu dálnice. Součástí stavby jsou dále zejména mostní objekty a konstrukce,
protihlukové stěny, tunel, související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, nové účelové
komunikace pro přístupy na pozemky a úpravy sítí technické infrastruktury a vodotečí.
Součástí stavby je i kácení dřevin rostoucích mimo les (viz B. Souhrnná technická zpráva Kapitola 1.2.8 Dendrologický průzkum).
Předmětná stavba bude součástí mezinárodního dálkového tahu E67 Varšava – Wroclaw – Hradec
Králové – Praha. Stavba zajistí propojení navazujících staveb dálnice D11 1107 a D11 1109
a zvýší dopravní obslužnost území.
b) Seznam stavebních objektů (Příloha č. I)
-

a dále též A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva a grafická část dokumentace
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – viz odkaz:
www.mudk.cz/d11

c) Stavba bude umístěna na pozemcích (Příloha č. II)
d) Pozemky dotčené pouze prováděním stavby (Příloha č. III)
e) Pozemky dotčené kácením dřevin (vyžadujícímu povolení ke kácení) a náhradní výsadbou
(Příloha č. IV)
Stavební úřad opatřením ze dne 12.02.2021 pod č.j.MUDK-VÚP/12812-2021/bre33012-2018 v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení o umístění výše
uvedené stavby a současně k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den 26.03.2021 (pátek)
od 10:00 hodin, které se konalo v prostorech městského kulturního zařízení Hankův dům, na adrese
náměstí Václava Hanky číslo popisné 299, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
V oznámení o zahájení předmětného územního řízení stavební úřad dále uvedl zejména tyto
skutečnosti:
„Zveřejnění informací dle §9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon EIA), ve znění platném ke dni podání žádosti
o vydání územního rozhodnutí (dále též jen „zákon č. 100/2001 Sb.“):
Informace dle § 9b zákona č. 100/2001 Sb. se považují za zveřejněné vyvěšením na úřední desce
správního orgánu, který navazující řízení vede (tj. na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem –
odboru výstavby a územního plánování). Informace musí být vyvěšena po dobu min. 30 dnů.

Navazující řízení se dle § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. vždy považuje za řízení s velkým počtem
účastníků podle § 144 správního řádu.
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1) Informace dle § 9b odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 100/2001 Sb.:
Územní řízení je zahájeno na podkladě žádosti o vydání územního rozhodnutí ze dne 04.09.2018
č. př. 97315 -18 ( Příloha č. VI ). Dle § 93 odst. 1 stavebního zákona je doba platnosti územního
rozhodnutí dva roky ode dne nabytí právní moci, pokud stavební úřad v odůvodněných případech
nestanoví dobu platnosti územního rozhodnutí delší, nejdéle však 5 let.
Územní rozhodnutí je pro zúčastněné osoby závazné.
Předmětem tohoto územního řízení (navazujícího řízení) je žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
s názvem: „D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ“ na pozemcích v katastrálních územích:
Brod nad Labem, Brusnice, Choustníkovo Hradiště, Dolní Vlčkovice, Dvůr Králové nad Labem, Hořenice,
Horní Žďár, Kocbeře, Kyje u Hajnice, Slotov, Stanovice u Kuksu, Starý Rokytník,
Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Záboří u Dvora Králové, Zboží u Dvora Králové.
Územní řízení je vedeno dle ustanovení § 84 - § 94 stavebního zákona, dále dle § 9b až § 9e zákona
č. 100/2001 Sb., a dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném ke dni podání žádosti
o vydání územního rozhodnutí (dále též jen „zákon č. 416/2009 Sb.“). Předmět a povaha navrhovaného
záměru v území jsou dostatečně popsány přílohami k tomuto oznámení; podrobně též na internetovém
odkazu viz výše v textu.
Záměr, který je předmětem územního řízení, byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb.,
kdy k navrhovanému záměru v území bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno:

a) Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dne 17.02.2012
č.j.91678/ENV/11)
b) Závazné stanovisko k ověření souladu (ze dne 20.06.2016 č.j. 18786/ENV/16)
c) Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
do 17.02.2022 (dne 27.11.2017 č.j. MZP/2017/710/2540)

S dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování, které se zveřejňují dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb.,
se lze seznámit na internetovém portálu cenia.cz viz níže uvedený odkaz:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP196?lang=cs

2) Informace dle § 9b odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb. o zapojení veřejnosti do řízení
dle §9c zákona č. 100/2001 Sb.:
Odst. 1
Veřejnost (tj. každý) může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit
od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. na úřední desce
a to nejpozději do skončení veřejného ústního jednání, které se koná dne 26.03.2021
(místo a čas veřejného ústního jednání - viz výše v textu).
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží (viz § 89 odst. 1 stavebního zákona).

Odst. 2
Správní orgán následně v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.
Veřejnosti se doručuje veřejnou vyhláškou.
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Odst. 3
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede
(tj. MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odboru výstavby a územního plánování), do 30 dnů
ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též:
a) dotčený územní samosprávný celek,
nebo
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb.
Odst. 4
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
Odst. 5
Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. doloží dotčená veřejnost v podání
písemného oznámení dle odst. 3 nebo v odvolání dle odst. 4.
[Za dotčenou veřejnost je dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. považována právnická osoba
soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana
životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná
činnost,
která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení
dle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. (Náležitosti podporující podpisové listiny
jsou uvedeny v ustanovení § 9e zákona č. 100/2001 Sb.)]

3) Zpřístupnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí dle §9b odst. 4 zákona
č. 100/2001 Sb.:
Veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí včetně dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, vyjádření, závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů jsou zpřístupněny
k osobnímu nahlédnutí na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odboru výstavby a územního plánování,
Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a to zejména v úřední dny:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. V ostatní dny a též v případě změny úředních hodin v souvislosti
s covidovou situací a mimořádnými opatřeními vlády nejlépe po předchozí dohodě
(email: brezska.andrea@mudk.cz; tel. č. 499 318 295).

Poučení:
1) O doručování oznámení o zahájení územního řízení dle § 87 odst. 1 až 3 stavebního zákona:
Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu - tj. účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 písm. a)
a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. žadateli a vlastníkům pozemků nebo staveb,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a těm, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům
nebo stavbám se doručuje jednotlivě [viz Příloha č. V písm. a)].
Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – tj. obcím, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn se doručuje jednotlivě [viz příloha č. V písm. b)].
Účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – tj. účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona, tj. osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
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se doručuje veřejnou vyhláškou [Příloha č. V písm. c)]. Tito účastníci řízení se 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 záměru.
2) O doručování veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 2 a 3 správního řádu:
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít
písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí
den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě doručování ve správních obvodech několika obcí, se písemnost považuje za doručenou
patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
3) O doručování dle §2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.:
Stavba dálnice je vybranou stavbou dopravní infrastruktury ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 písm. a)
zákona č. 416/2009 Sb. Na řízení uvedené stavby se tudíž vztahují příslušná ustanovení zákona
č. 416/2009 Sb.
Dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. se v řízení podle stavebního zákona,
které je řízením s velkým počtem účastníků, 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 čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.
V souladu s výše uvedeným ustanovením stavební úřad upozorňuje účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm.
a) stavebního zákona na skutečnost, že ostatní písemnosti již budou těmto účastníkům řízení doručovány
veřejnou vyhláškou.
Pokud bude v důsledku vládou nařízeného zákazu shromažďování
stanovené na den 26.03.2021 zrušeno, upozorňuje stavební úřad
dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona na skutečnost, že i oznámení
veřejného ústního jednání již bude těmto účastníkům řízení doručováno
(viz § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.).

veřejné ústní jednání
hlavní účastníky řízení
o novém termínu konání
formou veřejné vyhlášky

4) O uplatňování závazných stanovisek, námitek a připomínek dle § 89 odst. 1 až 4 stavebního
zákona:
Odst.1
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona,
a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Odst.2
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Odst.3
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený
v odstavci 4, se nepřihlíží.
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Odst.4
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona,
může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Veškeré námitky, připomínky a (závazná) stanoviska je třeba zasílat písemnou formou na adresu
MěÚ Dvůr Králové – odbor výstavby a územního plánování, Náměstí T.G. Masaryka 38, 544 01
Dvůr Králové nad Labem, nebo elektronicky (do datové schránky města Dvůr Králové nad Labem:
mu5b26c, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: epodatelna@mudk.cz
nebo brezska.andrea@mudk.cz), případně je možné tyto uplatnit formou osobního podání na podatelně
MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
V námitkách a připomínkách jsou účastníci řízení a osoby z řady veřejnosti povinni uvést
(vyjma výše uvedeného) též své identifikační údaje dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu
(případně také telefonní číslo, e-mailovou adresu).

5) O informační povinnosti žadatele dle § 87 odst. 2 stavebního zákona:
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení řízení
a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místech níže určených, a ponechána zde až do doby konání
veřejného ústního jednání:

5a) na území obce s rozšířenou působností Jaroměř:
Viditelně na pozemku p.p.č. 431/1 v katastrálním území Slotov
(odpočívka při státní silnici I/37 ve směru Jaroměř – Trutnov)

Č.j. MUDK-VÚP/43876-2021/bre

str. 7

5b) na území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem:
Viditelně na pozemku p.p.č. 2027 v katastrálním území Choustníkovo Hradiště
(u chodníku při státní silnici I/37 ve směru Jaroměř – Trutnov)

5c) na území obce s rozšířenou působností Trutnov:
Viditelně na pozemku p.p.č. 1133/2 v katastrálním území Horní Žďár
(u autobusové zastávky při státní silnici I/37 ve směru Jaroměř – Trutnov)

Obsahové náležitosti informace stanoví § 8 vyhlášky č. 503/2066 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále též „vyhláška 503/2006“).
Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje:
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
f) upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a
jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží,
g) údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.
Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení.
Informace musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním
vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.
Splnění uvedené povinnosti žadatel stavebnímu úřadu doloží fotodokumentací.
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Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání,
pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení.
6) O vstupu na pozemky dle § 172 odst. 1 a dle § 173 odst. 1 stavebního zákona:
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu, pokud plní úkoly podle tohoto zákona, je oprávněn vstupovat
na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při:
a) zjišťování stavu stavby a pozemku,
b) opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutím uložit
pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení,
anebo plnění úkolů dle § 172 tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na
svůj pozemek nebo stavbu.
7) O možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu:
Stavební úřad tímto ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení
a osobám z řady veřejnosti před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Rozhodnutí bude vydáno nejdříve 10 dnů ode dne konání veřejného ústního jednání. Jedná se
o možnost
seznámení
se s kompletním
spisem
před
vydáním
rozhodnutí
ve věci,
nikoli o další lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými,
k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení v ustanovení
§ 89 odst. 1 stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Předmětné řízení je osvobozeno od poplatku dle položky 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění platných předpisů, neboť se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou
státem.“
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Vzhledem k zjištění, že jeden z hlavních účastníků územního řízení (Ivana Jiránková,
nar. 11.03.1952, Zemědělská čp. 47, 541 01 Trutnov) zemřel a výše citované oznámení o zahájení
územního řízení mu tudíž nebylo doručeno, stavební úřad tímto opatřením

OZNAMUJE
právním nástupcům po zemřelém hlavním účastníkovi řízení, kterými dle sdělení notáře
JUDr. Jana Meduny, Nádražní 189, 541 01 Trutnov ze dne 19.05.2021 č. př. 43500-2021 jsou:
Petr Jiránek, nar. 17.02.1972, Zemědělská č.p. 47, Střítež, 541 01 Trutnov 1,
Renáta Nováková, nar. 25.12.1974, Rudník č.p. 438, 543 72 Rudník u Vrchlabí,
Monika Petrovová, nar. 12.10.1987, Zemědělská č.p. 47, Střítež, 541 01 Trutnov 1,
zahájení výše citovaného územního řízení včetně informací a poučení k němu se vztahujících.

Současně stavební úřad tímto opatřením výše uvedeným právním nástupcům (tzn. hlavním
účastníkům územního řízení) v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona stanoví lhůtu

15 dnů
ode dne převzetí tohoto opatření pro možnost uplatnění námitek nebo připomínek.
K později uplatněným námitkám či připomínkám nebude dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního
zákona přihlédnuto.
Veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí včetně dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, vyjádření, závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů jsou zpřístupněny
k osobnímu nahlédnutí na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odboru výstavby a územního plánování,
Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a to zejména v úřední dny:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. V ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě
(email: brezska.andrea@mudk.cz; tel. č. 499 318 295).
Internetové odkazy uvedené v původním oznámení o zahájení územního řízení ze dne 12.02.2021 jsou
i nadále funkční.
Jak již bylo uvedeno výše v poučení oznámení o zahájení územního řízení ze dne 12.02.2021,
ostatní písemnosti již budou všem hlavním účastníkům územního řízení doručovány veřejnou vyhláškou.

Pokud nebude ze strany právních nástupců po zemřelém hlavním účastníkovi řízení vznesen požadavek
na opakování veřejného ústního jednání, kterého se nemohli účastnit, má stavební úřad zato,
že lhůta 15 dnů stanovená pro možnost uplatnění námitek nebo připomínek je pro účely hájení jejich
procesních práv dostatečná.

„otisk razítka“

Ing. Andrea Březská
vedoucí oddělení stavebního úřadu odboru VÚP
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Přílohy:
I. Seznam stavebních objektů
II. Seznam pozemků, na kterých má být stavba umístěna (včetně pozemků dotčených jejím
prováděním)
III. Seznam pozemků dotčených pouze prováděním stavby
IV. Seznam pozemků dotčených kácením dřevin (podléhajícímu povolení ke kácení)
a náhradní výsadbou
V. Návrh okruhu účastníků územního řízení k 20.05.2021
VI. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
VII. Grafické vyjádření záměru

Obdrží:
Do vlastních rukou:
Právní nástupci po zemřelém hlavním účastníkovi řízení:
Petr Jiránek, nar. 17.02.1972, Zemědělská č.p. 47, Střítež, 541 01 Trutnov 1,
Renáta Nováková, nar. 25.12.1974, Rudník č.p. 438, 543 72 Rudník u Vrchlabí,
Monika Petrovová, nar. 12.10.1987, Zemědělská č.p. 47, Střítež, 541 01 Trutnov 1,

Veřejnou vyhláškou:
Dalším možným dědicům - právním nástupcům po zemřelé Ivaně Jiránkové nar. 11.03.1952, Zemědělská
čp. 47 , 541 01 Trutnov - hlavním účastníkovi řízení (spoluvlastníkovi dotčeného pozemku p.p.č. 87/4
v k.ú. Střítež u Trutnova LV č. 96) a to z důvodu neukončeného dědického řízení
- přílohy dostupné na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem a dále také na odkazu:
https://www.mudk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=122590&slozka=122262&xsekce=122589&a
s4uOriginalDomain=www.mudk.cz&as4u_protocol=https&SL_C_23361dd035530_KEY=88fe613711e2
c7b3f82329552c09cec569d6404e&SL_C_23361dd035530_VID=AiUE2OcIoyR&_gid=GA1.2.92760929
1.1621338148&detail_claim=138884&

Obce na jejich území je záměr navrhován (pro vyvěšení na úřední desce):
Obec Heřmanice, Obecní úřad Heřmanice
IDDS: h78asvj, sídlo: Heřmanice č.p. 13, 552 12 Heřmanice nad Labem
Obec Hořenice, Obecní úřad Hořenice
IDDS: xitas4f, sídlo: Hořenice č.p. 42, 551 01 Jaroměř 1
Město Dvůr Králové nad Labem, MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IDDS: mu5b26c, sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Kocbeře, Obecní úřad Kocbeře
IDDS: x5zb2jt, sídlo: Nové Kocbeře č.p. 53, 544 64 Kocbeře
Obec Choustníkovo Hradiště, Obecní úřad Choustníkovo Hradiště
IDDS: g9dbnky, sídlo: Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Obec Stanovice, Obecní úřad Stanovice
IDDS: r66j2wj, sídlo: Stanovice č.p. 36, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší
IDDS: 4tsbaib,sídlo: Horní Vlčkovice č.p. 105, Vlčkovice v Podkrkonoší, 544 01 Dvůr Králové n. L.
Obec Vítězná, Obecní úřad Vítězná
IDDS: v83a696, sídlo: Kocléřov č.p. 123, 544 62 Vítězná
Město Trutnov, MěÚ Trutnov,
IDDS: 3acbs2c, sídlo: Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Obec Hajnice, Obecní úřad Hajnice
IDDS: 8nwbkz5,sídlo: Hajnice č.p. 109, 544 66 Hajnice
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno na úřední desce:

dne ........................

Sejmuto dne........................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup):

dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obce uvedené v rozdělovníku tímto stavební úřad žádá o neprodlené vyvěšení tohoto oznámení
o zahájení územního řízení včetně všech jeho příloh na úřední desce a elektronické desce úřadu
a o ponechání zde po dobu 15 dnů.
Po sejmutí je třeba oznámení o zahájení územního řízení včetně všech jeho příloh s uvedením data
vyvěšení a sejmutí zaslat na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad
Labem.
Toto oznámení včetně všech jeho příloh bude rovněž vyvěšeno na úřední desce a elektronické desce
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

