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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A
STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Dne 26.10.2022 podal stavebník Obec Rasošky, Rasošky 50, 552 21, IČ: 00272973, žádost o
prodloužení platnosti společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen
„společné povolení “) na stavbu:
"RASOŠKY – LUMERA chodník podél komunikace na parc.č. 2095, 2089/1, 831/24, 2110/1“
stavební objekty: SO 100 Zpevněné plochy
SO 300 Odvodnění
umístěné na pozemkových parcelách :
parc.č. 2095; 2089/1 – ostatní plocha
katastrální území: Rasošky
vlastník: Obec Rasošky, Rasošky 50, 552 11, IČ: 00272973
parc.č. 831/24 – orná půda
katastrální území: Rasošky
vlastník: Obec Rasošky, Rasošky 50, 552 11, IČ: 00272973
parc.č. 2110/1 – ostatní plocha
katastrální území: Rasošky
vlastník : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Královéhradeckého
kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ: 70947996
Druh a účel stavby: dopravní stavba – výstavba nových chodníků a parkovacích míst včetně
míst pro přecházení, stavba bude sloužit k dopravní obsluze přilehlých
nemovitostí a bezpečnému pohybu pěších.
Jedná se o výstavbu chodníku podél místní komunikace včetně podélných parkovacích stání a
zpevněné plochy pro kontejnery na odpad. Začátek úseku je v prostoru křižovatky se silnicí
III/299 7 a konec úseku je východním směrem k fotbalovému hřišti. Celková délka úseku je
580,00m. Chodník je navržen o základní šířce 1,50m, s příčným sklonem 2%. Chodník bude ze
zámkové dlažby přírodní barvy, sjezdy ze zámkové dlažby červené barvy. Sjezdy a nástupní
plochy chodníku jsou opatřeny varovným pásem o šířce 0,40m. Místa pro přecházení jsou
navržena v délce do 7,00m a o šířce 3,00m. Nástupní plochy míst pro přecházení jsou opatřeny
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signálními pásy (o šířce 0,80m) a varovnými pásy (o šířce 0,40m) v provedení s odskokem
0,30m. Na konci úseku je navržena zpevněná plocha pro separovaný odpad o rozměrech 3,00m
x 9,00m s povrchem ze zámkové dlažby přírodní barvy. Po pravé straně ve směru jízdy od silnice
III/299 7 je navrženo pět podélných parkovacích stání o šířce 2,00m a délce 6,75m. Dále jsou
zde navržena tři kolmá parkovací stání o šířce 2,75m (2,50m + 0,25m bezpečnostní odstup),
2,50m a 3,50m (vyhrazené parkoviště pro invalidy), všechna o délce 4,50m s možností převisu
do zeleně. Parkovací stání budou označena svislým a vodorovným dopravním značením dle
schválené situace. Na konci úseku je stávající fyzický ostrůvek opatřen ve směru jízdy od silnice
III/299 7, svislým dopravním značením č. C4c (Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo).
Navržená vozovka se silničními obrubami bude odvodněna do navržených 6 ks vsakovacích rýh.
Toto společné povolení bylo vydáno pod spisovou značkou ODSH-3951/2018-Hj dne 7.8.2018 a
nabylo právní moci dne 11.9.2018.
Dne 10.9.2020 požádal stavebník o prodloužení platnosti společného povolení, tímto dnem bylo
zahájeno správní řízení. Dne 7.12.2020 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti
společného povolení o další dva roky, a to do 8.1.2023 (sp.zn. ODSH-6622/2020-Hj).
Dnem 26.10.2022 bylo podle § 94p odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zahájeno nové správní řízení o dalším
prodloužení platnosti vydaného společného povolení z důvodu výstavby kanalizační sítě,
která bude probíhat v letech 2024 - 2025. Podáním této žádosti se pozastavil běh lhůty
platnosti společného povolení.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který
vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, oznamuje v souladu s ustanovením § 94p stavebního zákona, ustanovením § 47
správního řádu zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení dotčeným orgánům
a všem známým účastníkům řízení.
V řízení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
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jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a pořizovat si z něho výpisy dle ustanovení § 36
odst. 3 správního řádu u Městského úřadu v Jaroměři, odboru dopravy a silničního
hospodářství, v úřední dny (pondělí a středa 10.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.) do 15 dnů ode
dne doručení tohoto oznámení. Mimo úředních hodin v pondělí a ve středu, se doporučuje
předchozí ohlášení na tel. číslo: 491 847 140.
Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu
s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno.
V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení společného řízení a další
písemnosti v řízení doručují postupem podle §144 odst. 6 správního řádu, dotčeným
orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle §27 odst. 1 správního řádu jsou vždy
účastníci řízení podle §94k stavebního zákona.

Jana Hájková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto oznámení včetně příloh musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této
lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři.
Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje.
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Obecní úřad Rasošky tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o
vyvěšení tohoto oznámení včetně příloh na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu
15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatření potvrzením o vyvěšení a sejmutí
na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jaroměř. Toto rozhodnutí bude
vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Jaroměř.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm a) správního řádu (datová schránka):
* podle § 94k písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
- Obec Rasošky, Rasošky 50, 552 21 Rasošky
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka):
* podle § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem)
Obec Rasošky, Rasošky 50, 552 21
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, hospodaření se
svěřeným majetkem kraje Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04
Hradec Králové
* podle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena)(dodejky, datové
schránky):
Obec Rasošky
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
* podle § 94k písm.e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm)
- dle § 94l odst.3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí :
p.p.č. 1637/2; 1677/1; 1679; 1680; 1681/4; 1681/1; 1685; 1689; 2039/2; 1707/1; 1710/2;
1710/4; 1710/3; 831/31; 831/54; 831/29; 1779/2; 1779/3; 1779/7; 1779/11; 1771/9; 1771/36;
1771/1; 1771/15; 2262/4; 1771/25; 1771/42; 1771/26; 1719/6; 1719/3; 1771/46
st.p.č. s č.p. : 115/1 s č.p.52; 188 s č.p.103; 189 s č.p.102; 116 s č.p. 53; 190 s č.p. 107; 176 s č.p.
82; 117 s č.p. 57; 118 s č.p. 58; 119 s č.p. 59; 120 s č.p.54; 121 s č.p. 55; 174 s č.p. 90; 122 s č.p.
56; 123 s č.p. 60; 124 s č.p. 61; 125 s č.p. 62; 126 s č.p. 63; 127 s č.p. 64; 128 s č.p. 65; 129
s č.p. 66; 130 s č.p. 67; 241 s č.p. 125; 277 s č.p. 161; 186 s č.p. 96; 179 s č.p. 85; 177 s č.p. 87;
187 s č.p. 92; 229 s č.p. 115; 256 s č.p. 145; 257 s č.p. 129; 258 s č.p. 128; 238/1 s č.p. 121; 240
s č.p. 123; 262 s č.p. 132; 263 s č.p. 133; 264 s č.p. 138; 299 s č.p. 185; 300 s č.p.177; 301 s č.p.
176; 234 s č.p. 118; 259 s č.p. 157; 260 s č.p.158; 276 s č.p. 169; 290 s č.p. 178
katastrální území : Rasošky
Dotčené orgány (dodejky, datové schránky):
Městský úřad Jaroměř - odbor životního prostředí
- odbor výstavby
- odbor výstavby, úřad územního plánování
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje - DI Náchod
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K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Jaroměř
Obecní úřad Rasošky
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