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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ č. 184/2016
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst.
1 písm. d) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, s přihlédnutím k nařízení Okresního úřadu Jičín č. 5/96 ze dne 23. října 1996 O
stanovení stavebních úřadů a jejich územních obvodů okresu Jičín, které nabylo účinnosti dne 1.1.1997,
(dále jen „stavební úřad“) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 27.11.2014 podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
které zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, K Ryšánce 1668, 147 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

D 35 Úlibice - obchvat, stavba 1. - MÚK Úlibice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1206/1, 1303 v katastrálním území Dřevěnice, parc. č. 320/10,
320/11, 320/19, 320/21, 320/25, 320/26, 320/27, 320/28, 320/29, 320/33, 320/34, 320/35, 320/38, 320/39,
320/40, 320/41, 320/42, 320/43, 333/2, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 350/9,
350/10, 350/11, 350/12, 350/13, 350/14, 350/15, 350/16, 350/17, 350/18, 350/19, 350/20, 350/21, 350/22,
350/23, 350/24, 350/25, 350/30, 353, 354, 359/1, 359/11, 359/15, 359/16, 359/17, 359/18, 359/19,
359/20, 359/21, 359/22, 359/23, 366/48, 366/49, 366/50, 366/51, 366/52, 366/53, 366/54, 366/55, 366/56,
372/123, 372/124, 372/125, 372/126, 372/127, 372/128, 372/129, 372/130, 372/131, 372/132, 372/133,
372/168, 372/169, 372/170, 372/171, 372/172, 372/173, 372/174, 372/175, 372/176, 372/177, 372/182,
372/183, 372/184, 372/185, 372/186, 372/187, 372/188, 372/189, 374/1, 374/2, 379/1, 379/3, 379/4,
379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15, 379/16, 379/17,
379/18, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22, 379/23, 379/24, 379/25, 379/26, 379/27, 379/28, 379/29, 380/27,
380/28, 380/29, 380/30, 380/31, 380/32, 380/33, 380/34, 436/1, 444/70, 444/73, 444/74, 444/75, 444/86,
444/88, 529, 531/2, 535/2, 535/3, 535/4, 535/5, 535/6, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 535/11, 535/12,
535/13, 535/14, 535/15, 535/16, 535/17, 535/18, 535/19, 535/41, 554, 582, 584, 588, 589 v katastrálním
území Úlibice.
Rozsah stavby:
- Stavba obchvatu (1. etapa) začíná napojením na silnici I/35 – tzv. 2. etapu, na kterou je již vydáno
pravomocné územní rozhodnutí a následně se odklání východně od obce Úlibice, přechází přes Úli-
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bický a Tužínský potok a pokračuje k mimoúrovňové křižovatce, jejíž větve se napojují na silnici I/16.
Silnice I/16 je v prostoru mimoúrovňové křižovatky vedena ve stávající trase, po připojení větví ve
směru na Jičín bude rozšířena na čtyřpruh.
- Mimoúrovňová křižovatka je navržena jako trojlístková mimoúrovňová křižovatka s jednou polopřímou větví.
- Součástí stavby jsou přeložky dotčených podzemních inženýrských sítí, mostní objekty, protihluková
stěna, odvodnění a rekonstrukce meliorací, vegetační úpravy na svazích silničního tělesa a rekultivace
ploch dočasného záboru.
Stavba je členěna na stavební objekty, technická a technologická zařízení:
000 Objekty přípravy staveniště
001 Příprava staveniště
100 Objekty pozemních komunikací
101 Hlavní trasa D35
170 Provizorní komunikace
103 Rekonstrukce sil. I/16
191 Dopravní značení
104 MÚK Úlibice
192 Dopravně inženýrská opatření
153 Polní cesta v km 2,111 SO 103
200 Objekty mostů a zdí
202 Most na D35 v km 1,347 přes Úlibický potok
207 Most na I/16 přes větev A v km 1,589
203 Most na D35 v km 1,480 přes Tužínský potok
208 Most na větvi A přes D35 v km 0,670
205 Most na I/16 přes D35 v km 1,443
209 Rámový podchod pod SO 103 v km 0,970
300 Objekty vodohospodářské
303 Kanalizace v km 0,600-1,500 SO101
333 Přeložka vodovodu DN 400 v km 0,970
307 DUN v km 1,500 SO 101
SO 103
308 Retenční nádrž v km 1,500 SO 101
334 Přeložka vodovodu DN 200 v km 0,970
309 Kanalizace v km 1,500-2,400 SO 101
SO 103
310 Kanalizace MÚK Úlibice
371 Rekonstrukce meliorací – SO 101
321 Úprava Tužínského potoka
372 Rekonstrukce meliorací – SO 103
400 Elektro a sdělovací objekty
451 Přeložka DK kabeluTO2 v km 0,200-1,330
495 Systém SOS, DIS – kabelovody, kabelové
SO 103
komory a prostupy
491 Systém SOS, DIS – kabelové vedení
496 Kabelovody pro optické kabely
492 Systém SOS, DIS – optické kabely
497 ASD – Automatické sčítače dopravy
493 Systém SOS, DIS - hlásky
498 Kamerový systém
494 Systém SOS, DIS - meteostanice
500 Objekty trubních vedení
504 Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 1,065
505 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km
SO 103
1,880 SO 103
700 Objekty pozemních staveb (PHS)
702 Protihluková stěna v km 0,600-1,540 D35
703 Oplocení
800 Objekty úpravy území
801 Vegetační úpravy
831 Rekultivace ploch dočasného záboru a
821 Rekultivace silnic
zařízení staveniště

Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o dopravní stavbu zřizovanou za účelem převedení tranzitní dopravy mimo obec Úlibice a
tím zkvalitnění dopravního propojení, snížení intenzity dopravy v obci a negativních vlivů dopravy
jako jsou automobilové emise, prašnost, hluk a vibrace.
Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků, na nichž se stavba umísťuje:
Stavba se nachází v katastrálních územích Úlibice a Dřevěnice.
katastrální území
Dřevěnice – trvalý
zábor 258 m2

druh pozemku podle katastru
nemovitostí
orná půda (ZPF)

parcelní číslo
1206/1, 1303
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druh pozemku podle katastru
nemovitostí
orná půda (ZPF)

trvalý travní porost (ZPF)

lesní pozemek (PUPFL)
vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené
ostatní plocha, silnice
ostatní plocha, ostatní komunikace
ostatní plocha, neplodná půda
ostatní plocha, jiná plocha

parcelní číslo
320/10, 320/11, 320/19, 320/21, 320/25, 320/26, 320/27,
320/28, 320/29, 320/33, 320/34, 320/35, 320/38, 320/39,
320/40, 320/41, 320/42, 320/43, 333/2, 350/1, 350/2,
350/3, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 350/10,
350/11, 350/12, 350/13, 350/14, 350/15, 350/16, 350/17,
350/18, 350/19, 350/20, 350/21, 350/22, 350/23, 350/24,
350/25, 350/30, 353, 354, 359/1, 359/11, 359/15, 359/16,
359/17, 359/18, 359/19, 359/20, 359/21, 359/22, 359/23,
379/1, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9,
379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15, 379/16,
379/17, 379/18, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22, 379/23,
379/24, 379/25, 379/26, 379/27, 379/28, 379/29, 380/27,
380/28, 380/29, 380/30, 380/31, 380/32, 380/33, 380/34,
444/70, 444/73, 444/74, 444/75, 444/86, 444/88, 529,
535/3, 535/4, 535/5, 535/6, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10,
535/11, 535/12, 535/13, 535/14, 535/15, 535/16, 535/17,
535/18
372/123, 372/124, 372/125, 372/126, 372/127, 372/128,
372/129, 372/130, 372/131, 372/132, 372/133, 372/168,
372/169, 372/170, 372/171, 372/172, 372/173, 372/174,
372/175, 372/176, 372/177, 372/182, 372/183, 372/184,
372/185, 372/186, 372/187, 372/188, 372/189
374/2
366/48, 366/49, 366/50, 366/51, 366/52, 366/53, 366/54,
366/55, 366/5, 554
535/2, 535/19, 535/41, 584, 589
531/2, 588
436/1
374/1

Umístění stavby na pozemku:
Hlavní trasa silnice D35 (SO101) začíná v km 1,2 východně od obce Úlibice, dále pokračuje levostranným obloukem, v km cca 1,350 přechází mostním objektem (SO 202) přes Úlibický potok a
v km 1,480 přes Tužínský potok (SO 203). Dále pokračuje přímou k mimoúrovňové křižovatce Úlibice (SO 104), jejíž větve se napojují na silnici I/16 (SO 103). Silnici I/16 podchází mostním objektem (SO 205). Silnice I/16 je vedena částečně ve stávající trase a v km 0,830 se napojuje na třetí část
obchvatu Úlibic, který obec obchází severně.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Jako území dotčené vlivy stavby se vymezují pozemky stavbou dotčené a dále sousední pozemky
p.č.320/5, 320/20, 320/37, 331, 333/1, 350/26, 350/27, 350/28, 350/29, 366/47, 366/58, 366/59,
372/8, 372/40, 372/46, 372/48, 372/83, 372/84, 372/86, 372/87, 372/88, 372/92, 372/93, 372/94,
372/95, 372/96, 372/97, 372/98, 372/99, 372/100, 372/101, 372/102, 372/103, 372/104, 372/122,
372/134, 372/167, 372/181, 372/190, 379/2, 380/2, 380/3, 380/20, 380/23, 380/24, 380/25, 380/41,
421/1, 436/2, 444/39, 444/40, 444/67, 444/71, 543, 583, 593, 594 v katastrálním území Úlibice, p.č.
1087, 1118, 1304 v katastrálním území Dřevěnice. Některé pozemky dotčené stavbou jsou tak rozsáhlé, že vlastnická práva majitelů sousedních pozemků nebudou přímo dotčena.
II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1206/1, 1303 v katastrálním území Dřevěnice, parc. č.
320/10, 320/11, 320/19, 320/21, 320/25, 320/26, 320/27, 320/28, 320/29, 320/33, 320/34, 320/35,
320/38, 320/39, 320/40, 320/41, 320/42, 320/43, 333/2, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 350/6,
350/7, 350/8, 350/9, 350/10, 350/11, 350/12, 350/13, 350/14, 350/15, 350/16, 350/17, 350/18, 350/19,
350/20, 350/21, 350/22, 350/23, 350/24, 350/25, 350/30, 353, 354, 359/1, 359/11, 359/15, 359/16,
359/17, 359/18, 359/19, 359/20, 359/21, 359/22, 359/23, 366/48, 366/49, 366/50, 366/51, 366/52,

Č.j. MuJc/2016/29260/SU/PoR

str. 4

366/53, 366/54, 366/55, 366/56, 372/123, 372/124, 372/125, 372/126, 372/127, 372/128, 372/129,
372/130, 372/131, 372/132, 372/133, 372/168, 372/169, 372/170, 372/171, 372/172, 372/173,
372/174, 372/175, 372/176, 372/177, 372/182, 372/183, 372/184, 372/185, 372/186, 372/187,
372/188, 372/189, 374/1, 374/2, 379/1, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9, 379/10,
379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15, 379/16, 379/17, 379/18, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22,
379/23, 379/24, 379/25, 379/26, 379/27, 379/28, 379/29, 380/27, 380/28, 380/29, 380/30, 380/31,
380/32, 380/33, 380/34, 436/1, 444/70, 444/73, 444/74, 444/75, 444/86, 444/88, 529, 531/2, 535/2,
535/3, 535/4, 535/5, 535/6, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 535/11, 535/12, 535/13, 535/14, 535/15,
535/16, 535/17, 535/18, 535/19, 535/41, 554, 582, 584, 588, 589 v katastrálním území Úlibice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí o umístění stavby, která obsahuje půdorysné vyznačení stavby na
podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Napojení na veřejnou a dopravní infrastrukturu bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací
předloženou k územnímu řízení, hlavní projektant Ing. Zbyněk Karásek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0010331.
3. Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 4.7.2008
pod č.j.: 51545/ENV/8 v úseku „ Silnice R35 v úseku Úlibice – Hradec Králové“, za kterých bylo
Ministerstvem životního prostředí vydáno souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů povedení záměru na životní prostředí:
a) Podmínky pro fázi přípravy – vlivy zdraví:
 V technickém řešení estakád věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů při nájezdu na estakády
z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých vozidel.
 V technickém návrhu vozovky upřednostnit v úsecích podél blízké obytné zástavby typy povrchů
s nejnižším možným koeficientem F3 (dle Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
Planeta 2/2005) pro další snížení hladin hluku.
b) Podmínky pro fázi přípravy – vlivy na vodu:
 Před zahájením výstavby komunikace provést monitoring podzemních vod v širší oblasti.
 Zapracovat havarijní plán pro provoz na nové silnici do systému havarijních plánů v oblasti.
c) Podmínky pro fázi přípravy – odpady:
 V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a předpokládaný způsob zneškodnění.
d) Podmínky pro fázi výstavby – vlivy na zdraví:
 Z důvodů snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění staveniště, provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku přepravovaného materiálu jeho zakrytím na vozidlech, zajistit udržování pořádku na staveništi.
 Práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, plánovat s ohledem na denní dobu a jejich
blízkost k obytné zástavbě.
 Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností (okružní pila, bruska, kompresor) umístit ve větší
vzdálenosti od obytné zástavby, příp. do přístřešků, aby nebyly zdrojem nadměrného hluku.
 Seznámit obyvatele z nejblíže situovaných domů s délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby.
 Uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci sdělit své oprávněné připomínky
na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná očista okolních komunikací
apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení.
 Trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo stávající obytnou zástavbu. Průjezd stavební dopravy skrze sídla je možné připustit jen v nezbytně nutných případech.
 Provést výsadbu izolační zeleně mezi tělesem dálnice a obytnou zástavbou dotčených obcí. Konkrétní rozsah a podmínky stanovit na základě místních podmínek a majetkových vztahů
k dotčeným pozemkům.
e) Podmínky pro fázi výstavby – vlivy na půdu:
 Provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF.
 Zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné kameny, písek, jíl a zeminy ukládat pouze na odsouhlasené felonie, případně využít pro následnou rekultivaci.
f) Podmínky pro fázi výstavby - vlivy na vodu:
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 Provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek ze stavebních strojů. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí zajistit neprodlenou asanaci.
 Veškeré skládky zemin při výstavbě situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich zanášení do vodních toků.
 Zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době výstavby komunikace musí být prováděno v souladu s platnou legislativou.
 Zajistit vhodné předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými látkami (odlučovač ropných látek).
 Při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené opatrnosti a omezit
časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toků těmito zásahy a potencionální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno.
 Veškerý materiál používaný pro budování násypů musí být bez obsahu znečišťujících organických
a anorganických látek.
g) Podmínky pro fázi výstavby – vlivy na živočichy a ekosystémy:
 Manipulační plochy, deponie a mezideponie zemin a skladové plochy stavebních materiálů zřizovat
pouze na plochách bez stromového nebo keřového patra.
 Plochy určené k feloniím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních druhů rostlin. Po
ukončení stavby musí být tyto plochy rekultivovány.
 Dočasné zábory pro účely stavby navrhovat tak, aby se vyhnuly přírodně cenným lokalitám (místa
s přirozenou nebo polopřirozenou vegetací, místa výskytu chráněných živočichů apod.).
 Zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence vzniku erozních
rýh. V případě nutnosti zabezpečit stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa vedle osázení
vhodnou vegetací i technickými prostředky.
 Nezbytně nutné kácení dřevin provádět mimo vegetační období, tj. v době od října do března včetně.
 V průběhu prací v blízkosti dřevin je nezbytné dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích.
 Usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů, v krajním případě zajistit možnost
jejich výlezu.
 Z důvodu ochrany volně žijících ptáků nebudou navržené protihlukové stěny vyrobeny
z průhledných materiálů.
 Těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit, aby nedošlo k většímu rozšíření ruderální vegetace. V keřovém a stromovém patře užít pouze dřeviny přirozené druhové skladby, které jsou dostatečně odolné proti působení negativních účinků z intenzivní silniční dopravy.
 Veškerou skácenou vysokou zeleň nahradit výsadbou zeleně v místech určených po dohodě
s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
 O vysázené dřeviny dlouhodobě pečovat (zálivka, dosadba) dokud nebude zajištěn jejich samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném termínu novými sazenicemi.
h) Podmínky pro fázi výstavby – kulturní památky a hmotný majetek:
 Zajistit odborný archeologický dozor při stavbě.
 V případě zjištění archeologických nálezů v trase R35 provést záchranný archeologický výzkum,
na který bude s investorem stavby uzavřena smlouva, tj. je nutno postupovat v souladu s platnou
legislativou.
 Při přesunu kamenného kříže u cesty na Radim dbát jeho ochrany před poškozením.
 Dbát na důsledné dodržování přístupu na veškeré pozemky, které by mohly být odříznuty během
výstavby.
 Součástí výstavby udržovaného záměru bude oprava místních komunikací v případě, že budou poškozeny staveništní dopravou.
i) Podmínky pro fázi výstavby – odpady:
 Během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů.
 Odpady vzniklé během výstavby separovat a v maximální míře znovu využít.
 Zajistit oddělené shromažďování a odvoz odpadů zařazených do kategorie nebezpečný odpad a kategorie ostatních odpadů.
 Smluvně zajistit využití, eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti.
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4. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství zn. (č.j.) 17968/DS/2014/Zav – (17968/DS/2014-3) ze dne 21.11.2014 (o povolení dočasné připojení sousední nemovitosti – části pozemku parc. č. 1206/1 a části pozemku parc.
č. 1303, oba v katastrálním území Dřevěnice k sil. I/16 na pozemku parc. č. 589 v katastrálním území
Úlibice, z důvodu vybudování dočasné provizorní komunikace pod názvem objektu „SO 170 Provizorní komunikace“ po dobu výstavby I. etapy akce pod názvem „R 35 Úlibice – obchvat stavba 1. –
MÚK Úlibice“ (dále jen „připojení I.“) a o povolení úpravy připojení sousední nemovitosti – na pozemku parc. č. 588 k sil. I/16 na pozemku parc. č. 589, oba v katastrálním území Úlibice, z důvodu
vybudování účelové komunikace pod názvem objektu „SO 153 Polní cesta v km 2,111 SO 103“
v rámci akce pod názvem „R 35 Úlibice – obchvat stavba 1. – MÚK Úlibice“ (dále jen „připojení II.“):
 Připojení I. a připojení II. bude provedeno dle dokumentace zpracované společností
PRAGOPROJEKT a.s., IČ: 54272387, pod názvem akce: „ R 35 Úlibice – obchvat stavba 1.- MÚK
Úlibice“ pod čís. zakázky: 12-503-0-000 a čís. akce: 98 179, s datem 11.2013, pro stupeň „DUR“,
dle příloh tohoto rozhodnutí a dle níže uvedených podmínek.
 Připojení I. a připojení II. svým umístěním a provedením bude vyhovovat bezpečnosti silničního
provozu, zajišťovat potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení
a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění. V souvislosti s touto podmínkou budou dodrženy
ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN 736101 Projektování silnic
a dálnic a ČSN 736110 Projektování místních komunikací.
 Vlastník připojení I. a připojení II. bude zajišťovat jeho řádnou údržbu.
 Bude dodržen obsah vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Správy Hradec Králové ze dne 08.10.2014 pod sp. zn.: ŘSD/3451/37000/2014/Kl pod názvem „R 35 Úlibice – obchvat
stavba I. – MÚK Úlibice“.
 Připojení I. bude zrušeno a odstraněno současně s ukončením 3. fáze a zahájením 4. fáze postupu
výstavby I. etapy MÚK.
 Před zahájením prací na zřízení připojení II. bude požádáno o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání sil. I. třídy podle § 25 odst.1, odst. 2 a odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o PK, pro provádění stavebních prací. Uvedené rozhodnutí vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti podané minimálně 30 dní před zahájením prací na realizaci uvedeného připojení.
 Před zahájením prací na zřízení a odstranění připojení I. a na zřízení připojení II. bude požádáno o
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst.
1 a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené stanovení vydává Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti podané minimálně 30 dní před zahájením prací na realizaci uvedených připojení.
5. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství zn. (č.j.) 17971/DS/2014/Zav (17971/DS/2014-3) ze dne 24.11.2014 (o povolení provedení souboru staveb (SO 101 Hlavní trasa R35, SO 103 Rekonstrukce silnice I/16, SO 104
MÚK Úlibice, SO 153 Polní cesta v km 2,111 SO 103, SO 170 Provizorní komunikace, SO 207 Most
na I/16 přes větev A v km 1,589, SO 209 Rámový podchod pod SO 103 v km 0,970, SO 309 Kanalizace v km 1,6000-1,750 SO 101, SO 310 Kanalizace MÚK Úlibice, SO 333 Přeložka vodovodu DN
200 v km 0,970 So 103, SO 703 Oplocení) v silničním ochranném pásmu silnice I/16 pod názvem
stavby „R 35 Úlibice – obchvat stavba 1. – MÚK Úlibice“:
 Soubor staveb bude proveden dle dokumentace zpracované společností PRAGOPROJEKT a.s., IČ:
54272387, pod názvem akce: „ R 35 Úlibice – obchvat stavba 1.- MÚK Úlibice“ pod čís. zakázky:
12-503-0-000 a čís. akce: 98 179, s datem 11.2013, pro stupeň „DUR“.
6. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství zn. (č.j.) KUKHK-12795/DS/2016/Ja (KUKHK-12795/DS/2016-3) ze dne
20.4.2016 (o povolení zvláštního užívání silnice I/16 v Úlibicích, pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku – Přeložky vodovodu (SO 333, SO 334), přeložky vedení DK 02 (SO 451) a přeložky
VTL plynu (SO 504) v silničním pozemku sil. I/16 na pozemku parc.č.535/41 v katastrálním území
Úlibice a přeložky VTL plynu (SO 505) v silničním pozemku sil. I/16 na pozemku parc.č. 535/15
v k.ú. Úlibice, pod názvem stavby „R35 Úlibice – obchvat, stavba 1. – MÚK Úlibice“:
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 Umístění inženýrských sítí v silničním pozemku sil. I. třídy bude provedeno podle koordinačního
situačního výkresu, číslo přílohy C.3 zpracovaného společností PRAGOPROJEKT, a.s.,
IČ:45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, pod názvem stavby „R35 Úlibice –
obchvat, stavba 1. – MÚK Úlibice“, pod zak. číslem 12-503-0-000, číslem akce 98 179 v 11/2013
ve stupni DUR, v měřítku 1:1000.
 Bude dodržen obsah vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, správy Hradec Králové, ze dne 24.11.2015 pod zn. ŘSD/5141/37000/2016/Kl pod názvem „R35 Úlibice – obchvat,
stavba 1. – MÚK Úlibice“.
 Před zahájením vlastních stavebních prací na uložení inženýrských sítí bude požádáno o povolení
zvláštního užívání silnice I. třídy pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2. zákona o PK, a to jen
v případě, že v souvislosti s těmito stavebními pracemi bude vyžadováno užití sil. I. třídy. V souvislosti s tím dále bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 20/2001
Sb. a to jen v případě, že by mohlo zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního
provozu. Uvedené rozhodnutí a stanovení vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství, na základě žádostí podaných minimálně 30 dní před zahájením
prací na realizaci uložení inženýrské sítě.
7. Budou dodrženy podmínky souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. ŘSD/3451/37000/2014/Kl ze
dne 8.10.2014 s dopravním napojením provizorní staveništní komunikace (SO 170) a polní cesty (SO
153) na silnici I/16 :
 Stavební uspořádání dopravního napojení dočasné komunikace a polní cesty na silnici I/16 musí
být takové, aby nedocházelo k narušení odtokových poměrů komunikace I/16 a ke svedení povrchových vod na komunikaci. Bude zajištěn dostatečný rozhled při výjezdu na státní silnici.
 Stávající asfaltový koberec v místě napojení bude zaříznut do pravidelného obrazce. Spára bude
ošetřena pružnou zálivkou se zadrcením. Silniční příkop v místě napojení bude zatrubněn betonovou trubkou. Tento nově vzniklý propustek bude opatřen betonovými čely s přídlažbou z kamene.
 Při budování a vlastním užívání napojení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu a ke znečištění komunikace. Vlastník komunikace bude zajišťovat řádnou údržbu napojení.
8. Budou dodrženy podmínky souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. ŘSD/5141/37000/2016/Kl ze
dne 24.11.2015 s uložením sítí do silničního tělesa silnice I/16 (zvláštní užívání silnic) a do ochranného pásma této silnice, včetně provizorních napojení sjezdů :
 Přechod silnice I/16 pro pokládku přeložek inženýrských sítí bude proveden dle schválené projektové dokumentace a stavebního povolení protlakem nové chráničky pod silnicí I/16 v hloubce min.
120cm pod povrchem vozovky.
 Startovací jámy budou provedeny mimo silniční těleso silnice I/16. Výkopem nebude ukládán na
vozovku.
 Povolení ke zvláštnímu užívání silnice vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a SH.
 Pokud stavbou dojde k záboru silničního tělesa silnice I/16 pro mechanizaci či DZ uzavře dodavatel s ŘSD Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy.
 Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikace a těleso solnice I/16 bude
protokolárně předáno ŘSD ČR, Správa Hradec Králové.
9. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí
č.j. MuJc/2014/21222/ZP/PoL ze dne 3.9.2014:
a) podmínky z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon):
 Před vydáním stavebního povolení žadatel požádá o trvalé nebo dočasné odnětí pozemků určených
k plnění funkcí lesa dle § 15 a § 16 lesního zákona a uhradí odvod za odnětí. Podání musí obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.
 Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování
lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
 Vlastník stavby je povinen stavbu technicky zabezpečit tak, aby nebyla ohrožena živelnými událostmi /pádem větví, stromů, kamenů, sesuvem půdy, nátokem srážkových vod, poklesem terénu
apod./ z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
b) podmínky z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):
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 Křížení navržené rychlostní komunikace R35 s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN
75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 Navržené nové mostní objekty budou provedeny v souladu s ČSN 73 6201 – Projektování mostních
objektů.
 Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli C10 – C40 max. 1 mg/l.
 Projektovou dokumentaci pro další fázi řízení požadujeme předložit. V projektové dokumentaci
budou zpracovány detaily jednotlivých křížení navržené komunikace R35 s vodními toky na výše
uvedených katastrálních území, detaily jednotlivých výústních objektů a retenčních nádrží s vypouštěcími objekty.
 Komunikace musí být navržena s ohledem na průchody povodňové průtoky a nesmí ovlivnit odtokové poměry dotčeného území.
 Dešťové vody odváděné z povrchů komunikace do recipientů musí být takovým způsobem (množství), aby výrazně nenavyšovalo stávající hladiny vodních toků.
 Dotčení melioračních odvodňovacích zařízení stavbou komunikace je možné po udělení souhlasu
jejich správce.
 Dotčení vodních toků a jejich úpravy jsou možné po udělení souhlasů jejich správců.
10. Budou dodrženy podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Ministerstva životního prostředí ze dne 16.12.2014 č.j. 83228/ENV/14 5696/610/14:
 Před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice záboru zemědělské půdy. Bude-li výstavba
na lokalitě probíhat po etapách, pak vždy pro jednotlivé etapy.
 Odnímaná plocha zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování okolní
zemědělské půdy, hydrologických a odtokových poměrů v území.
 Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke
škodám na porostech.
 Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke
zhoršení jejich přístupnosti. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto pozemkům bude zřízena náhrada. Organizace půdní držby navazující na nové úseky silnice bude zajištěna
prostřednictvím pozemkových úprav v součinnosti s příslušným pozemkovým úřadem.
 Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na
nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření, včetně obnovení
funkčnosti vybudovaného melioračního zařízení.
 Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF zajistí na vlastní náklad před zahájením stavebních
prací provedení skrývky kulturních vrstev půdy (ornice 28-30cm, podorničí 7-12cm), mocnost je
dána výsledky pedologického průzkumu. Skryté zeminy (ornice cca 65.792m3 a podorničí cca
22.474m3) budou uskladněny na mezideponiích v prostoru jednotlivých zařízení staveniště (ZS-P1
až P6), viz pozemky ZS v celkovém situačním výkrese stavby C.2. Pro ohumusování svahů komunikací bude použita méně kvalitní ornice o mocnosti max. 15cm a vegetační úpravy v množství
36.041m3 a pro rekultivaci nepotřebné stávající komunikace bude použita ornice o mocnosti 30cm
v množství 156m3. Využití přebytku skrytých zemin 62.334m3 bude odpovídat aktuálním požadavkům území a dle dispozic orgánu ochrany ZPF budou zúrodnění schopné zeminy předány subjektům hospodařícím v zájmovém území stavby a využity pro rekultivační práce, případně pro zlepšení stávajícího půdního fondu (zvýšení mocnosti orniční vrstvy). Odboru životního prostředí MěÚ
Jičín bude upřesněna přesná poloha mezideponií před vlastní skrývkou ornice. Nejpozději tři měsíce před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží ministerstvu k odsouhlasení zpřesnění bilance skrývek a plánu jejich odvozu a rozprostření na konkrétní pozemky po dohodě s jejich
vlastníky (nájemci), projednané s orgány ochrany půdy úřadů obcí, v jejichž správním území bude
skrývka využívána. Bude-li realizace probíhat po etapách, je možno také skrývku provádět etapovitě. Deponované skrývky musí být zabezpečeny před odcizením a poškozením. Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech) zajistí skrývku humusového horizontu o mocnosti stanovené na
základě pedologického průzkumu (ornice v množství 7.292m3 a podorničí 2.503m3) jeho uložení na
mezideponii v prostoru zařízení staveniště a jeho ošetřování tak, aby nedocházelo k znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a odcizováním. Celý objem skrytých zemin bude použit
ke zpětné rekultivaci dočasně odnímaných ploch. O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím
přemístěním, dočasným uložením, rozprostřením a použitím bude veden protokol (pracovní deník),
v němž budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti
využití těchto zemni v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany ZPF.
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 Na celé ploše dočasně odnímané půdy a na opuštěných úsecích stávajících komunikací zajistí na
svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky ministerstva č. 13/1994 Sb. podle schváleného plánu rekultivace. po dohodě s ministerstvem mohou
být v případě potřeby upřesněny některé údaje uvedené v tomto plánu. O provedení prací bude veden provozní deník.
 Učiní opatření, aby během vlastní stavby i provádění následné rekultivace nedošlo ke kontaminaci
půdy.
 O zahájení prací v terénu bude ministerstvo písemně informovat. Pokud bude realizace záměru
probíhat po etapách, pak vždy při zahájení prací jednotlivých etap.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí Povodí Labe, státní podnik č.j.
PVZ/14/22334/Hv/0 ze dne 29.9.2014:
a) podmínky z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem:
 Křížení navrhované komunikace s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30
„Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 Navržené nové mostní objekty budou provedeny v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních
objektů“.
 Jakost vypouštěných vod do vodních toků bude v ukazateli C10 – C40 nejvýše 1 mg/l.
b) podmínky z hlediska správy vodního toku Úlibický potok:
 Projektovou dokumentaci pro další fázi řízení požadujeme předložit k vyjádření. Součástí této dokumentace bude detail křížení navržené komunikace s vodním tokem, detail retenční nádrže s vypouštěcím objektem, detaily prováděných prací v blízkosti vodního toku Úlibický potok a detaily
zaústění meliorací.
 Komunikace prochází přes inundační území vodních toků. Požadujeme, aby v těchto územích byla
komunikace navržena s ohledem na průchody povodňových průtoků a neovlivnila odtokové poměry v oblasti.
 Vlastnictví přeložek a úprav vodních toků, které jsou ve správě povodí Labe, státní podnik, zůstane
ve vlastnictví budoucího správce navržené komunikace. Přeložky a úpravy vodních toků jsou vyvolány stavbou komunikace a tudíž jsou její nedílnou součástí.
 Množství odváděné dešťové vody z povrchu komunikace do vhodných recipientů musí být v takovém množství, které odpovídá množství odváděné vody ze zájmového území před navrženou stavbou.
 Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit o havarijní a povodňový plán po dobu výstavby.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe ,
jakožto správce vodního toku Tužínský potok ze dne 15.9.2014, č.j. LCR953/003491/2014:
 Na základě předložené PD nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků ve vlastnictví ČR
s právem hospodaření LČR, s.p.
 Srážkové vody z navrhovaných komunikací a příkopů budou před jejich vyústěním do výše uvedené vodoteče předčištěny a velikost odtokového množství se jednorázově zmenší vytvořením retenčních nádrží.
 Pokud dojde ke kácení dřevin a mýcení keřového porostu ve vzdálenosti menší než 6 m od břehové
hrany vodoteče Tužínský potok, jakožto správci břehového porostu vodního toku budeme přítomni
u jeho označení pro jeho pokácení.
 Další specifické podmínky pro tuto stavbu budou stanoveny pro předložení dokumentace pro stavební řízení.
13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Česká republika – Ministerstvo obrany ze dne
2.9.2014 sp. zn. 34954/2014-6440-OÚZ-PCE:
 Požaduji dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem
zejména směrových oblouků.
 Požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
 Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/16, I/35 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho
minimální šířky 3,5 m.
 V případě plné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů – min. 70 t,
- směrové poloměry oblouků – 20 – 30 m,
- podjezdná výška – 4,5 m,
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- šířka vozovky – 7 m.
 Při uzavírce požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973 251 517) min. 3
týdny předem k provedení zvláštních opatření.
 Bude-li povolení stavby vedeno dle §117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází na území vymezeného MO v souladu s § 175 stavebního zákona.
14. Budou dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí a to: stanovisko k PD z pohledu dotyku na stávající VTL plynárenská zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5001011962 ze dne
2.10.2014, vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí společnosti ČEPS, a.s. zn.
1150/14/KOC/Sy/2 ze dne 14.8.2014, stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti O2 Czech Republic a.s. č.j. POS 488/14 ze dne 3.9.2014, smlouvy s vlastníkem technické
infrastruktury o novém umístění stávající infrastruktury č. 09EU-0023031 uzavřené dne13.11.2014
mezi O2 Czech Republic a.s. a ŘSD ČR, smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných
stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby ev.č.
smlouvy ŘSD ČR 09EU-002029 uzavřené dne 28.11.2014 mezi Vodohospodářskou a obchodní společností a.s. a ŘSD ČR, smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
související č. smlouvy ŘSD ČR 09EU-002030, č. smlouvy RWE 160798 uzavřené dne 19.12.2014.
15. Stavba bude umístěna v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
16. O stavby vodních děl, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podá
žadatel písemně příslušné speciální stavební úřady.
17. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována oprávněnou osobou ve smyslu § 158
odst. 1 stavebního zákona.
18. V souladu s ustanovením § 93 odst. 1) stavebního zákona se platnost tohoto rozhodnutí stanovuje na
dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se bude vztahovat rozhodnutí správního orgánu:
o

Hlavním účastníkem řízení“ dle § 27 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen
„správní řád“); dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
které zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, K Ryšánce 1668, 147 00 Praha

o

„Hlavním účastníkem řízení“ dle § 27 odst. 1 a) správního řádu; dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona:
Obec Úlibice, Úlibice 53, 507 07 Úlibice
Obec Dřevěnice, Dřevěnice 56, 507 13 Dřevěnice

o

„Vedlejším účastníci řízení“ dle § 27 odst.2 správního řádu, dle § 85 odst.2 a) stavebního zákona

Ivan Adam, Prostřední Lánov 303, 543 41 Lánov, Vladimír Adam, Fügnerova 873, 543 01 Vrchlabí,
Lucie Adolfová, Bílsko u Hořic 19, 508 01 Bílsko u Hořic, Zlatuše Adolfová, Úlibice 79, 507 07 Úlibice, Vladimír Albrecht, Úlibice 42, 507 07 Úlibice, Dana Bartoníčková, Kacákova Lhota 15, 506 01 Kacákova Lhota, Marie Bejrová, Úlibice 72, 507 07 Úlibice, Jaroslav Bílek, Úlibice 12, 507 07 Úlibice,
Josef Bílek, Pomořanská 486, 181 00 Praha, Miloslav Bílek, Žeretice 118, 507 02 Žeretice, Josef Bíma,
Kal 16, 507 82 Pecka, Vladimíra Borecká, Jižní I 179, 507 11 Valdice, Jarmila Brdičková, Úlibice 38,
507 07 Úlibice, Blanka Brixová, Severní 132, 507 11 Valdice, Zdenka Bryscejnová, Na jihu 523, 506 01
Jičín, Miloš Břeský, Úlibice 41, 507 07 Úlibice, Petr Břeský, Úlibice 41, 507 07 Úlibice, MUDr. Zora
Dvořáčková, Husova 64, 539 01 Hlinsko, Jaroslava Erlebachová, Dřevěnice 22, 507 13 Dřevěnice, Zdeněk Fiala, Choteč 82, 507 81 Choteč, Arnošt Fišera, Dolánky 10, 507 13 Dřevěnice, Františka Fišerová,
Dolánky 10, 507 13 Dřevěnice, František Fořt, Na Ptákách 264, 551 01 Jaroměř, Mgr. Helena Grofová,
Pražská 394, 541 01 Trutnov, Ing. Milena Hernychová, Na Klaudiánce 784, 147 00 Praha, Květuše
Hüttnerová, Kosmonautů 744, 506 01 Jičín, Ing. Vladimír Jelen, Husova 211, 460 05 Liberec, Olga Jelenová, Sv. Čecha 889, 506 01 Jičín, Dana Jiroušová, U Cihelny 1167, 463 11 Liberec, Hana Jůzová,
Emlerova 150, 507 23 Libáň, Iva Klimešová, U stadionu 835, 506 01 Jičín, Pavel Knap, Dřevěnice 14,
507 13 Dřevěnice, Petr Kocour, Úlibice 6, 507 07 Úlibice, Vladimír Kocour, Úlibice 75, 507 07 Úlibi-
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ce, Vlasta Kocourová, Úlibice 75, 507 07 Úlibice, Jan Kolář, Úlibice 9, 507 07 Úlibice, Miloslava Kolářová, Úlibice 9, 507 07 Úlibice, Milena Kosinová, Křižany 349, 463 53 Křižany, Petra Kovářová, Úlibice 95, 507 07 Úlibice, Jitka Kubelová, Vitiněves 41, 506 01 Vitiněves, Milan Kučera, Vinary 103, 503
53 Vinary, Hana Kuchynková, Resslova 1083, 708 00 Ostrava, Miloš Kvaček, Úlibice 31, 507 07 Úlibice, Miloslava Laušmanová, Náchodsko 8, 506 01 Kacákova Lhota, Alois Letošník, Úlibice 52, 507 07
Úlibice, Martin Letošník, Úlibice 52, 507 07 Úlibice, Anna Marklová, Fibichova 335, 506 01 Jičín, Jan
Mauer, Přátelství 398, 506 01 Jičín, Lada Mauerová, Přátelství 398, 506 01 Jičín, Jan Militký, Dřevěnice
33, 507 13 Dřevěnice, Alena Nidrlová, Radim 81, 507 12 Radim, Jaroslav Nožička, Chelčického 528,
509 01 Nová Paka, Dagmar Nožičková, Chelčického 528, 509 01 Nová Paka, Stanislav Nýdrle, Nad
cihelnou 1088, 506 01 Jičín, Pavel Odvárko, Přátelství 548, 506 01 Jičín, Romuald Páv, Za Strahovem
360, 169 00 Praha, Emilie Plechatá, Úlibice 30, 507 07 Úlibice, Jaroslav Plechatý, Úlibice 30, 507 07
Úlibice, Milan Plechatý, Úlibice 43, 507 07 Úlibice, Naděžda Poláková, Přátelství 522, 506 01 Jičín,
Ing. Karel Rais, Úlibice 3, 507 07 Úlibice, Jana Raisová, Úlibice 3, 507 07 Úlibice, Jan Rákosník, U
Uranie 1583, 170 00 Praha, Miroslava Richterová, Úlibice 55, 507 07 Úlibice, Eva Roudná, Úlibice 34,
507 07 Úlibice, Miloslav Roudný, Úlibice 34, 507 07 Úlibice, Přemysl Roudný, Úlibice 33, 507 07
Úlibice, Blanka Splítková, Robousy 21, 506 01 Jičín, Marie Spudichová, Šrámkova 374, 506 01 Jičín,
Marcela Starobová, Švihovská 301, 142 00 Praha, Eva Stránská, Dolní Kalná 109, 543 74 Dolní Kalná,
Karel Stříbrný, Radim 3, 507 12 Radim, Miluše Suchá, U trati 951, 506 01 Jičín, Ing. Lubomír Svatý,
CSc., Dolánky 4, 507 13 Dřevěnice, Jiří Šimánek, Pod Koželuhy 556, 506 01 Jičín, Jaroslav Štál, Radim
10, 507 12 Radim, Anna Ulrichová, Dřevěnice 60, 507 13 Dřevěnice, Vlasta Vacovská, Hřbitovní 544,
417 41 Krupka, Bc. Jaroslav Vageknecht, Přímětická 1190, 140 00 Praha, Stanislava Veverková, Dřevěnice 63, 507 13 Dřevěnice, Marie Vrabcová, Dolánky 11, 507 13 Dřevěnice, Mgr. Dušan Vrabec, Dolánky 19, 507 13 Dřevěnice, Oldřich Zeman, Úlibice 56, 507 07 Úlibice, Libuše Zemanová, Úlibice 56,
507 07 Úlibice, Miroslav Žďárský, Úlibice 35, 507 07 Úlibice, Lužanská zemědělská a.s., Lužany 197,
507 06 Lužany, Zemědělská společnost Radim a.s., Soběraz 76, 507 13 Soběraz, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, Povodí Labe, státní
podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00
Praha, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 01 Jičín, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106,
500 08 Hradec Králové, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín,
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, RWE Distribuční služby,
s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno, ČEPS, a.s., Elektrárenská 774, 101 00 Praha, ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874, 405 02 Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
Vedlejším účastníci řízení“ dle § 27 odst.2 správního řádu, dle § 85 odst.2 b) stavebního zákona (dle
§ 87 odst. 3 se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru):
katastrální území Úlibice
p.č.320/5, 320/20, 320/37, 331, 333/1, 350/26, 350/27, 350/28, 350/29, 366/47, 366/58, 366/59, 372/8,
372/40, 372/46, 372/48, 372/83, 372/84, 372/86, 372/87, 372/88, 372/92, 372/93, 372/94, 372/95, 372/96,
372/97, 372/98, 372/99, 372/100, 372/101, 372/102, 372/103, 372/104, 372/122, 372/134, 372/167,
372/181, 372/190, 379/2, 380/2, 380/3, 380/20, 380/23, 380/24, 380/25, 380/41, 421/1, 436/2, 444/39,
444/40, 444/67, 444/71, 543, 583, 593, 594
katastrální území Dřevěnice
p.č. 1087, 1118, 1304
o

o „Vedlejším účastníci řízení“ dle § 27 odst.3 správního řádu, dle § 85 odst.2 c) stavebního zákona:
Volše Jičín (z.s.), Kollárova 116, 506 01 Jičín, Habr Železnice, Tyršova 434, 507 13 Železnice.
Odůvodnění:
Dne 27.11.2014, kdy žadatel podal stavebnímu úřadu v Jičíně žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby, bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno územní řízení. Dne
26.1.2015 doplnil žadatel podklady k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Stavební úřad přezkoumal
návrh z hledisek uvedených v ustanovení § 90 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, přičemž zjistil, že
předložená žádost neobsahuje předepsané náležitosti a přílohy, a neposkytuje tak dostatečný podklad pro
posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
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správního řádu vyzván k doplnění žádosti. Současně stavební úřad vydal dne 26.3.2015 usnesení č.
31/2015, kterým podle § 39 odst. 1 správního řádu stanovil lhůtu do 30.9.2015 k provedení úkonu – doplnění podkladů dle výzvy a podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení přerušil.
Žadatel byl v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu ve výzvě k doplnění poučen o tom, které
podklady je třeba k žádosti doložit, přičemž u jednotlivých vyžádaných podkladů byla s přihlédnutím
k ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu uvedena i příslušná ustanovení právních předpisů, z nichž žadateli
vyplývá povinnost tyto podklady k žádosti doložit. Lhůta stanovená k doplnění byla s ohledem na rozsah
a charakter vyžádaných podkladů lhůtou přiměřenou. Žadatel byl v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu upozorněn na následky neodstranění nedostatků podané žádosti.
Žadatel dne 23.9.2015 žádost doplnil. Stavební úřad znovu přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí v souladu s § 90 stavebního zákona a zjistil, že nebyl doložen soulad se Zásadami územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a řízení přerušil na předběžnou otázku usnesením č. 5/2016 ze dne
12.1.2016 a zároveň žadatele poučil v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu o následcích
neodstranění nedostatků podané žádosti.
Stavební úřad se ve svém usnesení opíral o sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu zn.
10758/UP/2015/Há ze dne 9.4.2015, ve kterém se uvádí, že ke zpřesnění cílů a úkolů územního plánování
v souladu se zásadami územního rozvoje slouží ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán,
v daném případě platný územní plán obce Úlibice z roku 2002 a jeho následně schválená změna z roku
2006.
Zároveň stavební úřad přihlédl k vyjádření č. 20/2014 MěÚ Jičín, odbor územního plánování a rozvoje
města zn. MuJc/2014/23315/UP/ŠtP ze dne 9.9.2014, kde se uvádí, že záměr žadatele je v rozporu se
záměry územního plánování.
Dne 9.2.2016 bylo na stavební úřad doručeno odvolání proti usnesení č.5/2016 ze dne 12.1.2016, které
podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR v zastoupení spol. PRAGOPROJEKT a.s., které bylo dne 15.2.2016
předáno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
Dne 23.3.2016 bylo na stavební úřad doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu zn. KUKHK-7005/UP2016/Kd ze dne 21.3.2016 o odvolání
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Odvolacím orgánem bylo napadené usnesení podle § 90 odst. 1 písm. c)
správního řádu zrušeno a řízení týkající se vydání nového územního plánu, tedy posuzování otázky, zda
se jedná o předběžnou otázku, zastaveno. Zároveň byly uvedeny nedostatky v předložených podkladech
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad proto vydal dne 5.4.2016 usnesení č. 50/2016, kterým podle § 39 odst. 1 správního řádu
stanovil lhůtu do 30.6.2016 k provedení úkonu – doplnění podkladů dle výzvy a podle ustanovení § 64
odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení přerušil.
Žadatel byl v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu ve výzvě k doplnění poučen o tom, které
podklady je třeba k žádosti doložit, přičemž u jednotlivých vyžádaných podkladů byla s přihlédnutím
k ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu uvedena i příslušná ustanovení právních předpisů, z nichž žadateli
vyplývá povinnost tyto podklady k žádosti doložit. Lhůta stanovená k doplnění byla s ohledem na rozsah
a charakter vyžádaných podkladů lhůtou přiměřenou. Žadatel byl v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu upozorněn na následky neodstranění nedostatků podané žádosti.
Dne 20.4.2016 bylo na stavební úřad doručeno doplnění podkladů, které po prozkoumání stavební úřad
shledal jako dostatečné, a proto stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1) oznámil dne 1.9.2016 zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil
v souladu s § 87 odst. 2) veřejné ústní jednání na den 11.10.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
V souladu s § 87 odst. 2) a 3) žadatel zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o
vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem a to v Úlibicích a v Dřevěnici
na úřední desce. A to do doby konání veřejného ústního jednání. Při doručování oznámení o zahájení
územního řízení se v souladu s § 87 odst. 2) postupovalo podle § 144 odst. 6 správního řádu.
Do okruhu účastníků územního řízení byli v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona zařazeni:
- dle § 85 odst. 1 písm. a) žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s.,
který je účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,
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- dle § 85 odst. 1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn obec Úlibice a
obec Dřevěnice, které jsou účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,
- dle § 85 odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a to
Ivan Adam, Vladimír Adam, Lucie Adolfová, Zlatuše Adolfová, Vladimír Albrecht, Dana Bartoníčková, Marie Bejrová, Jaroslav Bílek, Josef Bílek, Miloslav Bílek, Josef Bíma, Vladimíra Borecká, Jarmila Brdičková, Blanka Brixová, Zdenka Bryscejnová, Miloš Břeský, Petr Břeský, MUDr. Zora Dvořáčková, Jaroslava Erlebachová, Zdeněk Fiala, Arnošt Fišera, Františka Fišerová, František Fořt, Mgr.
Helena Grofová, Ing. Milena Hernychová, Květuše Hüttnerová, Ing. Vladimír Jelen, Olga Jelenová,
Dana Jiroušová, Hana Jůzová, Iva Klimešová, Pavel Knap, Petr Kocour, Vladimír Kocour, Vlasta Kocourová, Jan Kolář, Miloslava Kolářová, Milena Kosinová, Petra Kovářová, Jitka Kubelová, Milan
Kučera, Hana Kuchynková, Miloš Kvaček, Miloslava Laušmanová, Alois Letošník, Martin Letošník,
Anna Marklová, Jan Mauer, Lada Mauerová, Jan Militký, Alena Nidrlová, Jaroslav Nožička, Dagmar
Nožičková, Stanislav Nýdrle, Pavel Odvárko, Romuald Páv, Emilie Plechatá, Jaroslav Plechatý, Milan
Plechatý, Naděžda Poláková, Ing. Karel Rais, Jana Raisová, Jan Rákosník, Miroslava Richterová, Eva
Roudná, Miloslav Roudný, Přemysl Roudný, Blanka Splítková, Marie Spudichová, Marcela Starobová, Eva Stránská, Karel Stříbrný, Miluše Suchá, Ing. Lubomír Svatý, CSc., Jiří Šimánek, Jaroslav Štál,
Anna Ulrichová, Vlasta Vacovská, Bc. Jaroslav Vageknecht, Stanislava Veverková, Marie Vrabcová,
Mgr. Dušan Vrabec, Oldřich Zeman, Libuše Zemanová, Miroslav Žďárský, Lužanská zemědělská a.s.,
Zemědělská společnost Radim a.s., Správa silnic Královéhradeckého kraje, Příspěvková organizace,
Povodí Labe, státní podnik, Státní pozemkový úřad, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní
inspektorát, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEPS, a.s.,
ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které mají k pozemkům dotčeným
stavbou právo věcného břemene,
- dle § 85 odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (dle § 87
odst. 3 se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru): katastrální území Úlibice p.č.320/5, 320/20, 320/37, 331, 333/1, 350/26, 350/27, 350/28,
350/29, 366/47, 366/58, 366/59, 372/8, 372/40, 372/46, 372/48, 372/83, 372/84, 372/86, 372/87,
372/88, 372/92, 372/93, 372/94, 372/95, 372/96, 372/97, 372/98, 372/99, 372/100, 372/101, 372/102,
372/103, 372/104, 372/122, 372/134, 372/167, 372/181, 372/190, 379/2, 380/2, 380/3, 380/20, 380/23,
380/24, 380/25, 380/41, 421/1, 436/2, 444/39, 444/40, 444/67, 444/71, 543, 583, 593, 594, katastrální
území Dřevěnice p.č. 1087, 1118, 1304,vzhledem k umístění stavby, stanovení území dotčeného vlivy
stavby a rozsahu, charakteru i budoucímu způsobu užívání stavby mohou být pouze práva těchto osob
územním rozhodnutím přímo dotčena. Tito účastníci řízení jsou účastníky ve smyslu ustanovení § 27
odst. 2 správního řádu.
- dle § 85 odst. 2 písm. c stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
(114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny) a to Volše Jičín z.s, Habr Železnice. Uvedená občanská sdružení (zapsané spolky) byla v souladu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 informována o zahájení územního řízení. Občanská sdružení Volše Jičín (z.s.) i Habr Železnice do osmi dnů písemně
oznámila svou účast a mají v tomto případě postavení účastníka řízení.
Vlastnická nebo jiná práva dalších osob nebudou rozhodnutím přímo dotčena a jiným osobám postavení
účastníka řízení nepřiznává ani žádný zvláštní předpis.
Stanoviska a vyjádření ke stavbě i v průběhu územního řízení sdělili:
Ministerstvo dopravy ČR
odbor infrastruktury a územního plánu
Ministerstvo vnitra ČR
odbor bezpečnostní politiky
Ministerstvo životního prostředí ČR
odbor posuzování vlivů na ŽP
Ministerstvo životního prostředí ČR
odbor ochrany ZPF
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství

záv. stanovisko
k DUR
stanovisko
k DUR
stanovisko
posouzení EIA
souhlas - odnětí
půdy ze ZPF
vyjádření
k DUR

10.11.2014

590/2014-910-IPK/2

25.9.2014

MV-116683-2/OBP-2014

4.7.2008

51545/ENV/08

16.12.2014

83228/ENV/14 5696/610/14

14.10.2014

17418/DS/2014/MT
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Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
ŘSD ČR
správa Hradec Králové
ŘSD ČR
správa Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje
Hradec Králové
Policie ČR, krajské ředitelství KHK
odbor dopravní policie
Policie ČR, oblastní ředitelství
dopravní inspektorát Jičín
Krajská hygienická stanice KHK
Hradec Králové
Krajská hygienická stanice KHK
Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor KHK
územní odbor Jičín
Městský úřad Jičín
odbor územního plánování a rozvoje města
Městský úřad Jičín
odbor dopravy
Městský úřad Jičín
odbor životního prostředí
Městský úřad Jičín
odbor životního prostředí
Městský úřad Jičín
odbor životního prostředí
Městský úřad Jičín
odbor životního prostředí
Městský úřad Jičín
odbor životního prostředí
Městský úřad Jičín
odbor životního prostředí
obec Úlibice
obec Úlibice
obec Dřevěnice
Povodí Labe
Lesy ČR, správa toků
oblast povodí Labe
MO ČR
agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Regionální muzeum a galerie
v Jičíně
Vodohospodářská a obchodní společnost
a.s.
Jičín
Vodohospodářská a obchodní společnost
a.s.
Jičín
Státní pozemkový úřad
správce HOZ
RWE
Distribuční služby
ČEPS a.s.
České radiokomunikace
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rozhodnutí o
připojení k I/16
rozhodnutí ke
stavbě-OP I/16
rozhodnutí k IS
umístění do I/16
vyjádření
k DUR
stanovisko
dle § 45i
souhlas k
připojení I/16
souhlas k IS
umístění do I/16
souhlas za
vlastníka
vyjádření
k DUR
vyjádření
k DUR
závazné
stanovisko
doplněk k
záv. stan.
závazné
stanovisko
vyjádření
k záměru
vyjádření
k DUR
souhrnné
vyjádření
záv.stanovisko
dotčení VKP, KR
záv.stanovisko
dotčení PUPFL
záv.stanovisko
souhlas § 17 VZ
postoupení
odnětí ZPF
sdělení k
uložení ornice
vyjádření
k DUR
souhlas k
odnětí ze ZPF
vyjádření
k DUR
stanovisko
k DUR
vyjádření
k DUR
záv. stanovisko
k DUR

21.11.2014

17968/DS/2014/Zav

24.11.2014

17971/DS/2014/Zav

20.4.2016

KUKHK-12795/DS/2016/Ja

2.9.2014

12801/ZP/2014

19.9.2014

15378/ZP/2014 - NA

8.10.2014

ŘSD/3451/37000/2014/Kl

24.11.2015

ŘSD/5141/37000/2016/Kl

25.8.2014
19.8.2014

SUSKHK/7160/14-PO-La-MS 13410
KRPH-377-68/ČJ-2014-0500DP

19.9.2014

KRPH-92349/ČJ-2014-050406

19.9.2014
30.3.2016

S-KHSHK
21326/2014/2/HOK.JC/Ze
KHSHK 08884/2016/HOK.HK/Ze

5.9.2014

HSHK-3443-2/2014

9.9.2014

MuJc/2014/23315/UP/ŠtP

1.10.2014

MuJc/2014/21593/DOP/MoE

3.9.2014

MuJc/2014/21222/ZP/Pol

15.10.2014

ŽP/02/24638/2014

25.9.2014

MUJC/2014/24668/ZP/Str

3.11.2014

MuJc/2014/27855/ZP/Spa

15.10.2014

MuJc/2014/26349/ZP/Zak

26.9.2014

MUJc/2014/24775/ZP/Zak

9.10.2014

UL/149/2014/Pap

9.10.2014

UL/181/2014/Pap

6.10.2014

bez čj.

29.9.2014

PVZ/14/22334/Hv/O

15.9.2014

LCR953/003491/2014

2.9.2014

34954/2014-6440-OÚZ-PCE

vyjádření
k DUR
vyjádření
k DUR

18.8.2014

bez čj.

30.10.2014

bez čj.

vyjádření
k DUR

1.9.2016

bez čj.

vyjádření
k DUR
stanovisko
k DUR
vyjádření
k DUR
vyjádření
k DUR

25.8.2014

SPÚ 382268/2014

2.10.2014

5001011962

14.8.2014

1150/14/KOC/Sy/2

16.9.2014

UTPS/OS/106697/2014
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T-Mobile
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
Telefonica O2
Telefonica O2
VOS x ŘSD
RWE x ŘSD
Telefonica x ŘSD
obec Úlibice x ŘSD
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vyjádření
k DUR
vyjádření
k DUR
vyjádření
existence sítí
vyjádření
k DUR
vyjádření
existence sítí
smlouva k
přeložkám
smlouva k
přeložkám
smlouva k
k přeložce
smlouva o
převzetí SO

9.9.2014

bez čj.

25.9.2014

1068874689

11.8.2014

100312348

3.9.2014

POS 488/14

8.8.2014

655720/14

28.11.2014

č. smlouvy ŘSD 09EU-002029

19.12.2014

č. smlouvy ŘSD 09EU-002030

13.11.2014

č. smlouvy ŘSD 09EU-002031

3.12.2014

č. smlouvy ŘSD 09EU-002051

Při posuzování předložených žádostí a následném vydání rozhodnutí vycházel stavební úřad z průběhu a
výsledků jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a následujících doložených podkladů řízení:

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,

plná moc Ředitelství silnic a dálnic ČR pro společnost PRAGOPROJEKT a.s. ze dne 25.4.2014,
pověření společnosti PRAGOPROJEKT a.s. pro Ing. Luďka Papouška ze dne 23.6.2014,

projektová dokumentace, kterou vypracoval PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, K Ryšánce
1668, 147 00 Praha,
o hlavní projektant Ing. Zbyněk Karásek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT
0010331,

výše uvedená stanoviska a vyjádření.
Stavební úřad na základě předložených podkladů a výsledku jednání posoudil návrh z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona, přičemž zjistil následující:
a) Pro území, ve kterém je navrhováno umístění stavby byl schválen územní plán obce Úlibice (dále jen
ÚPO Úlibice) dne 18.9.2002 a obecně závazná vyhláška k tomuto ÚPO Úlibice nabyla účinnosti dne
6.10.2002. Jediná provedená změna – Změna č. 1 byla schválena dne 1.11.2006 a obecně závazná
vyhláška k této změně nabyla účinnosti dne 17.11.2006. Ve schváleném ÚPO Úlibice a jeho změně
č. 1 je navrhovaná stavba trasována ve výkrese č. 1 – Funkční využití území. Při porovnání výkresu
Funkční využití území Změny č.1 ÚPO Úlibice a Situačního výkresu širších vztahů je patrné, že
záměr žadatele je navržen rozdílně oproti návrhu tohoto záměru v ÚPO Úlibice. Dne 20.9.2011
schválilo zastupitelstvo obce. Podle § 54 odst. 5) stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou
politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou
v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního
rozvoje. Stavební úřad tedy posuzoval záměr ve vztahu k současně platné územně plánovací dokumentaci, kterou jsou Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly vydány v souladu s ustanovením § 36 stavebního zákona ve znění účinném ke dni 31.12.2012, ve vazbě na ustanovení § 6vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti na mapovém podkladu v měřítku 1:100 000. Dle
ustanovení § 36 stavebního zákona zásady územního rozvoje vymezují plochy, nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Z uvedeného tedy vyplývá, že Zásady
územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou zpracovány v měřítku, které neumožňuje prokazatelně identifikovat jednotlivé pozemky a rozhraní. Je nutno při posuzování záměru vycházet i z textové části zásad územního rozvoje. MÚK Úlibice se umísťuje v nezastavěném území, jedná se o
stavbu veřejné dopravní infrastruktury (§ 18 odst. 5 stavebního zákona) a pro tuto hlavní stavbu
včetně staveb s ní bezprostředně souvisejících platí, že její umístění vydaná ÚPD obce výslovně nevylučuje a umístění této mimoúrovňové křižovatky je zakotveno na straně 150 schválených Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje. V Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje
je D35 vedena jako veřejně prospěšná stavba.
b) V souladu s § 19 odst. 2 stavebního zákona bylo na celou trasu stavby D35 zpracováno vyhodnocení
vlivů na životní prostředí, v zájmovém úseku trasy nedochází k zásadním střetům z hlediska ochrany
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c)

d)
e)

f)

g)
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životního prostředí, v rámci procesu EIA bylo vydáno souhlasné stanovisko a rovněž krajský orgán
ochrany přírody potvrdil ve svém stanovisku, že záměr k umístění této MÚK Úlibice nemůže mít
významný vliv na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti.
Stavba obchvatu Úlibic je rozdělena na 3 stavby, které spolu souvisí, vzájemně na sebe navazují a
musejí být zprovozněny jako celek. Tato dokumentace pro územní rozhodnutí řeší pouze stavbu 1 –
MÚK Úlibice, která začíná napojením na tzv. 2. etapu, na kterou je již vydáno pravomocné územní
rozhodnutí. Dle ustanovení § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost o stavební povolení a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě
jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 stavebního zákona se platnost v případě tohoto rozhodnutí stanovila na dobu 5 let a to na žádost žadatele.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla předložena hluková studie, ze které vyplývá, že předmětem studie je posouzení hlukové zátěže v okolí novostavby MÚK Úlibice a návrh případných protihlukových opatření na ochranu stávajících obytných objektů před nadlimitním hlukem. Výpočet byl
proveden pro rok 2040. Nejbližší chráněná zástavba na východním okraji Úlibic je od osy komunikace D35 vzdálena cca 190m, resp. 145m od osy navazující 2. části stavby. Ve vzdálenosti cca 195m
od osy komunikace se nacházejí dva obytné osamocené objekty na SV okraji obce. Pro snížení nadlimitní hlukové zátěže je v rámci MÚK Úlibice navržena protihluková stěna vlevo ve staničení km
1,200-1,540. Dne 30.3.2016 bylo vydáno stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého
kraje, sp. zn. S-KHSHK 21326/2014/4, č.j. KHSHK 08884/2016/HJOK.HK/Ze, ve kterém se uvádí:
Z pohledu novely zákona o ochraně veřejného zdraví (§ 77 odst. 3 a 4) zůstává beze změn v platnosti
závazné stanovisko KHS ze dne 19.9.2014, č.j. S-KHSHK 21326/2014/2/HOK.Jc/Ze.
Dokumentace k územnímu řízení splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany
životního prostředí, ochrany zdraví a života a odpovídá technickým požadavkům na stavby dle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 14, § 17, § 18, § 27, § 32, § 33, § 34, § 35 vyhl. č. 268/2009 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ustanovení § 9, § 10, § 20 a 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území a § 24c, § 24e vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.
501/2006 Sb. Dále odpovídá vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V prostoru stavby se nepředpokládá pohyb osob s omezenou
schopností pohybu a orientace. Stavba je realizovaná v nezastavěném území, hlavní stavební objekt
provoz pěších vylučuje. V km 1,700 hlavní trasy jsou navrženy dvě hlásky SOS systému DIS. Jedině
v tomto prostoru se výjimečně předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Přístup k hláskám bude zajištěn bezbariérový v souladu se zásadami R32 – stavební úpravy hlásek
SOS vypracovaný ŘSD ČR.
Umístění stavby je v souladu s dotčenými zvláštními předpisy, což bylo ověřeno na podkladě doložených vyjádření (stanovisek) dotčených orgánů státní správy a vlastníků (správců) inženýrských sítí.

Na základě předložených podkladů, průběhu územního řízení a výše uvedených zjištění stavební úřad
shledal, že předložený návrh na umístění stavby není v rozporu se zájmy chráněnými v územním řízení
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení ani zvláštními předpisy, a proto rozhodl tak, jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků (námitky jsou psány kurzívou):
 Na veřejném ústním jednání obdržel Stavební úřad Jičín připomínky Aloise Letošníka a Martina
Letošníka.
- V zájmovém území pro výstavbu silnice R35 a oddálení 1/16 a přeložku vlastníme na jména Alois
Letošník a Martin Letošník pozemky 350/19 a 350/20 a podle projektu se zabírá pozemek na parcele
350/19 16293m2 a na parcele 350/20 81m2. Tyto pozemky mají být dotčeny silnicí. Vyjádření k záboru: Se záborem souhlasíme jedině při poskytnutí náhradního pozemku ve stejné výměře a stejné bonitě půdy v katastru Úlibice nebo Dřevěnice. Odmítavé stanovisko k záboru jsme vyjadřovali písemně
již dříve dne 12.8.2014, ale k našim připomínkám a námitkám se nikdo nevyjádřil a asi se jimi ani nezabýval.
o Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas vlastníka.; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu
vyvlastnit – viz. § 86 odst. 3. Jak již bylo výše uvedeno, je stavba vedena jako veřejně prospěš-
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ná stavba, pro kterou lze v souladu s § 170 stavebního zákona práva k pozemkům a stavbám
odejmout nebo omezit. Majetkoprávní vypořádání probíhá mezi vlastníkem pozemku a žadatelem.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Stavebník je podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen již od doby přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu V.V.I Praha 1 Letenská 4 stavební záměr a umožnit mu, nebo oprávněné organizaci, provést archeologický výzkum. Pro skutečné provedení tohoto výzkumu oznámí stavebník oprávněné organizaci začátek zemních prací s předstihem alespoň pěti pracovních dnů. Nejbližší
územně oprávněnou organizací je Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1. (kontakt: Mgr. Radek Novák, 493 532 204; 608 212 881; 731 083 326, archeolog@muzeumhry.cz

(otisk úředního razítka)

Ing. Otto Zákoucký
vedoucí stavebního úřadu

Příloha:
Situační výkres mimoúrovňové křižovatky Úlibice

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20 000,- Kč byl zaplacen.
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Obdrží:
zástupce žadatele (datová schránka)
PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (datové schránky)
Obec Úlibice, IDDS: 3ibapnt
Obec Dřevěnice, IDDS: sska6si
ostatní účastníci (doručenky, datové schránky)
Ivan Adam, Prostřední Lánov č.p. 303, 543 41 Lánov
Vladimír Adam, Fügnerova č.p. 873, 543 01 Vrchlabí 1
Lucie Adolfová, Bílsko u Hořic č.p. 19, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Zlatuše Adolfová, Úlibice č.p. 79, 507 07 Úlibice
Vladimír Albrecht, Úlibice č.p. 42, 507 07 Úlibice
Dana Bartoníčková, Kacákova Lhota č.p. 15, 506 01 Jičín 1
Marie Bejrová, Úlibice č.p. 72, 507 07 Úlibice
Jaroslav Bílek, Úlibice č.p. 12, 507 07 Úlibice
Josef Bílek, Pomořanská č.p. 486/7, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
Miloslav Bílek, Žeretice č.p. 118, 507 02 Žeretice
Josef Bíma, Kal č.p. 16, 507 82 Pecka
Vladimíra Borecká, Jižní I č.p. 179, 507 11 Valdice
Jarmila Brdičková, Úlibice č.p. 38, 507 07 Úlibice
Blanka Brixová, Severní č.p. 132, 507 11 Valdice
Zdenka Bryscejnová, Na jihu č.p. 523, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Miloš Břeský, Úlibice č.p. 41, 507 07 Úlibice
Petr Břeský, Úlibice č.p. 41, 507 07 Úlibice
MUDr. Zora Dvořáčková, Husova č.p. 64, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Jaroslava Erlebachová, Dřevěnice č.p. 22, 507 13 Železnice
Zdeněk Fiala, Choteč č.p. 82, 507 81 Lázně Bělohrad
Arnošt Fišera, Dolánky č.p. 10, Dřevěnice, 507 13 Železnice
Františka Fišerová, Dolánky č.p. 10, Dřevěnice, 507 13 Železnice
František Fořt, Na Ptákách č.p. 264, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
Mgr. Helena Grofová, Pražská č.p. 394, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Ing. Milena Hernychová, Na Klaudiánce č.p. 784/28, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
Květuše Hüttnerová, Kosmonautů č.p. 744, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ing. Vladimír Jelen, Husova č.p. 211/80, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Olga Jelenová, Sv. Čecha č.p. 889, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Dana Jiroušová, U Cihelny č.p. 1167, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Hana Jůzová, Emlerova č.p. 150, 507 23 Libáň
Iva Klimešová, U stadionu č.p. 835, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Pavel Knap, Dřevěnice č.p. 14, 507 13 Železnice
Petr Kocour, Úlibice č.p. 6, 507 07 Úlibice
Vladimír Kocour, Úlibice č.p. 75, 507 07 Úlibice
Vlasta Kocourová, Úlibice č.p. 75, 507 07 Úlibice
Jan Kolář, Úlibice č.p. 9, 507 07 Úlibice
Miloslava Kolářová, Úlibice č.p. 9, 507 07 Úlibice
Milena Kosinová, Křižany č.p. 349, 463 53 Křižany
Petra Kovářová, Úlibice č.p. 95, 507 07 Úlibice
Jitka Kubelová, Vitiněves č.p. 41, 506 01 Jičín 1
Milan Kučera, Vinary č.p. 103, 503 53 Smidary
Hana Kuchynková, Resslova č.p. 1083/9, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Miloš Kvaček, Úlibice č.p. 31, 507 07 Úlibice
Miloslava Laušmanová, Náchodsko č.p. 8, Kacákova Lhota, 506 01 Jičín 1
Alois Letošník, Úlibice č.p. 52, 507 07 Úlibice
Martin Letošník, Úlibice č.p. 52, 507 07 Úlibice
Anna Marklová, Fibichova č.p. 335, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jan Mauer, Přátelství č.p. 398, Nové Město, 506 01 Jičín 1
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Lada Mauerová, Přátelství č.p. 398, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Jan Militký, Dřevěnice č.p. 33, 507 13 Železnice
Alena Nidrlová, Radim č.p. 81, 507 12 Radim u Jičína
Jaroslav Nožička, Chelčického č.p. 528, 509 01 Nová Paka
Dagmar Nožičková, Chelčického č.p. 528, 509 01 Nová Paka
Stanislav Nýdrle, Nad cihelnou č.p. 1088, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Pavel Odvárko, Přátelství č.p. 548, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Romuald Páv, Za Strahovem č.p. 360/58, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Emilie Plechatá, Úlibice č.p. 30, 507 07 Úlibice
Jaroslav Plechatý, Úlibice č.p. 30, 507 07 Úlibice
Milan Plechatý, Úlibice č.p. 43, 507 07 Úlibice
Naděžda Poláková, Přátelství č.p. 522, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Ing. Karel Rais, Úlibice č.p. 3, 507 07 Úlibice
Jana Raisová, Úlibice č.p. 3, 507 07 Úlibice
Jan Rákosník, U Uranie č.p. 1583/27, 170 00 Praha 7-Holešovice
Miroslava Richterová, Úlibice č.p. 55, 507 07 Úlibice
Eva Roudná, Úlibice č.p. 34, 507 07 Úlibice
Miloslav Roudný, Úlibice č.p. 34, 507 07 Úlibice
Přemysl Roudný, Úlibice č.p. 33, 507 07 Úlibice
Blanka Splítková, Robousy č.p. 21, 506 01 Jičín 1
Marie Spudichová, Šrámkova č.p. 374, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Marcela Starobová, Švihovská č.p. 301/8, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Eva Stránská, Dolní Kalná č.p. 109, 543 74 Dolní Kalná
Karel Stříbrný, Radim č.p. 3, 507 12 Radim u Jičína
Miluše Suchá, U trati č.p. 951, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ing. Lubomír Svatý, CSc., Dolánky č.p. 4, Dřevěnice, 507 13 Železnice
Jiří Šimánek, Pod Koželuhy č.p. 556, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Jaroslav Štál, Radim č.p. 10, 507 12 Radim u Jičína
Anna Ulrichová, Dřevěnice č.p. 60, 507 13 Železnice
Vlasta Vacovská, Hřbitovní č.p. 544, 417 41 Krupka 3
Bc. Jaroslav Vageknecht, Přímětická č.p. 1190/16, 140 00 Praha 4-Michle
Stanislava Veverková, Dřevěnice č.p. 63, 507 13 Železnice
Marie Vrabcová, Dolánky č.p. 11, Dřevěnice, 507 13 Železnice
Mgr. Dušan Vrabec, Dolánky č.p. 19, Dřevěnice, 507 13 Železnice
Oldřich Zeman, Úlibice č.p. 56, 507 07 Úlibice
Libuše Zemanová, Úlibice č.p. 56, 507 07 Úlibice
Miroslav Žďárský, Úlibice č.p. 35, 507 07 Úlibice
Lužanská zemědělská a.s., IDDS: x4ae2fn
Zemědělská společnost Radim a.s., IDDS: q87vk5s
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Příspěvková organizace, IDDS: 6m8k8ey
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Volše Jičín, Kollárova č.p. 116, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Habr Železnice, z.s., Tyršova č.p. 434, 507 13 Železnice
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IDDS: urnai6d
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn
Regionální muzeum a galerie v Jičíně, IDDS: d6qk7g3
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
dotčené orgány (datové schránky, vnitřní pošta)
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
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Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
KÚ KK, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo nám. č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk
na vědomí (datová schránka)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, IDDS: zjq4rhz
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (veřejná vyhláška)
katastrální území Úlibice
p.č.320/5, 320/20, 320/37, 331, 333/1, 350/26, 350/27, 350/28, 350/29, 366/47, 366/58, 366/59, 372/8,
372/40, 372/46, 372/48, 372/83, 372/84, 372/86, 372/87, 372/88, 372/92, 372/93, 372/94, 372/95, 372/96,
372/97, 372/98, 372/99, 372/100, 372/101, 372/102, 372/103, 372/104, 372/122, 372/134, 372/167,
372/181, 372/190, 379/2, 380/2, 380/3, 380/20, 380/23, 380/24, 380/25, 380/41, 421/1, 436/2, 444/39,
444/40, 444/67, 444/71, 543, 583, 593, 594
katastrální území Dřevěnice
p.č. 1087, 1118, 1304
Veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:
Obecní úřad Úlibice, Úlibice č.p. 53, 507 07 Úlibice
Obecní úřad Dřevěnice, Dřevěnice č.p. 56, 507 13 Železnice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů
Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce je dnem doručení
Úřední deska MěÚ Jičín

vyvěšeno dne:

19.12.2016 sejmuto dne:

Úřední deska MěÚ Jičín

elektronicky vyvěšeno dne:

19.12.2016 sejmuto dne:

Úřední deska OÚ Úlibice

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Úřední deska OÚ Úlibice

elektronicky vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Úřední deska OÚ Dřevěnice

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Úřední deska OÚ Dřevěnice

elektronicky vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Podpis a razítko jednotlivých obecních úřadů potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.
Vyhláška s potvrzením o vyvěšení musí být obratem vrácena stavebnímu úřadu

