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 Městský úřad Jičín - odbor dopravy 
oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín 

 

Č.j.: DOP/2019/4358/Rih Jičín, dne 20.03.2019 

 

Vyřizuje: Radomír Říha, tel. 493 545 420, riha@mujicin.cz  

 

Oprávněná úřední osoba: 

Radomír Říha – referent odboru dopravy MěÚ Jičín 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o zahájení stavebního řízení    

 

 Dne 06.02.2019 podal stavebník - LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., PŘEMYSLOVA 1106, 

500 08  HRADEC KRÁLOVÉ 8  - IČO – 42196451 žádost na vydání stavebního povolení na stavbu :  

 

„ LESNÍ CESTA „ LC NA SLEPIČÁRNU “, V K.Ú. SOBĚRAZ “; 

  (dále jen „stavba”)  

NA POZEMCÍCH PARC. Č. :  

157/1 – LESNÍ POZEMEK 

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SOBĚRAZ. 

 

Jedná se o opravu lesní cesty, která je účelovou komunikací; jedná se o jednopruhovou pozemní 

účelovou komunikaci – lesní přibližovací cestu 3. třídy, která kvůli parametru šíře vozovky 3,0m 

nemůže být ve třídě 2L ( minimální šíře vozovky 3,5m ) odvozní cesta s netuhou vozovkou, i když 

ostatní parametry pro 2L splňuje a za příznivých klimatických podmínek se jako odvozní cesta 

v současné době využívá. Cesta je opatřena jednoduchou štěrkovou vozovkou s prašným povrchem o 

volné šířce cesty 3,0m a návrhové rychlosti 30 km/h.  

 

Délka opravované lesní cesty je 512m ( úsek km 0,000 až 0,512). V úseku napojení na silnici č. 

III/2849 - km 0,000 až 0,032 bude vozovka zřízena z asfaltobetonu; v úseku km 0,032 až 0,512 po 

provedení odkopávek zvýšené zahliněné krajnice a zavezení vymačkaných podélných kolejí hrubým 

drceným kamenivem ( dále jen HDK ) frakce 32/63 v množství 0,10m3/m2 bude v úseku cesta v celé šíři 

a délce opatřena novým krytem z HDK frakce 32/63 o tloušťce vrstvy 0,1m. Povrch vozovky bude 

uzavřen ŠD/0/32.  

 

Další podrobné údaje vyplývají z PD stavby. 

 

Uvedeným dnem bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 

 zahájeno stavební řízení. 

 

 Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný speciální 

stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních  komunikacích v 

platném znění - v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen „stavební zákon”), oznamuje zahájení 

stavebního řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona 
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v platném znění od ústního jednání a místního šetření.  

 

      Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 

důkazy nejpozději do  

 

30.04.2019, 

jinak k nim nebude podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 

přihlédnuto.   

  

 Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, dle kterého 

mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho 

podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, speciální stavební 

úřad poskytuje účastníkům řízení možnost i uplatnění tohoto práva, k čemuž stanoví lhůtu do 5-ti 

pracovních dnů od výše uvedené lhůty. 

 

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru dopravy  MěÚ Jičín, ul. 17. listopadu,  

ve 2. patře - dveře č. 07 (v úřední  dny, tj.  pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin). 

 

Poučení : 

 

 Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  

       Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře a nebo územního opatření o 

asanaci území, se podle § 114 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. nepřihlíží. 

           Nechá -li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce  písemnou plnou 

moc.   

 

 

 

                                       Otisk úředního razítka 

 

                                                                                                             Ing. Martin Duczynski 

                                                                                                            Vedoucí odboru dopravy 

 

 

Příloha : 

 

 koordinační situace stavby 

 



 str. 3 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky vyvěšeno dne:                 

Úřední deska MěÚ Jičín, sejmuto dne: 

 

Úřední deska OÚ Soběraz, veřejně vyvěšeno dne: 

Úřední deska OÚ Soběraz, sejmuto dne: 

 

Úřední deska MěÚ Železnice, elektronicky vyvěšeno dne:                 

Úřední deska MěÚ Železnice, sejmuto dne: 

 

Úřední deska OÚ Radim, veřejně vyvěšeno dne: 

Úřední deska OÚ Radim, sejmuto dne: 

 

Úřední deska OÚ Bradlecká Lhota, elektronicky vyvěšeno dne:                 

Úřední deska OÚ Bradlecká Lhota, sejmuto dne: 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky. 

Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu. 

 

 

Rozdělovník – oznámení obdrží: 

 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. – účastníci podle § 109, písm. a) 

stavebního zákona – stavebník a vlastník stavby : 

 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., PŘEMYSLOVA 1106, 500 08 HRADEC KRÁLOVÉ 8  - IČO – 

42196451    

 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.  ( vlastníci sousedních pozemků a 

správci inženýrských sítí ) – účastníci podle § 109 písm. c, d, e) stavebního zákona  - vlastník 

pozemku, vlastník stavby na pozemku a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm : 

 

OBEC SOBĚRAZ, SOBĚRAZ 70, 507 13 ŽELEZNICE 

OBEC BRADLECKÁ LHOTA, BRADLECKÁ LHOTA 74, 507 13 ŽELEZNICE 

MĚSTO ŽELEZNICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 507 13 ŽELEZNICE 

OBEC RADIM, RADIM 8, 507 12 RADIM U JIČÍNA 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q, ZASTOUPENÝ 

SPRÁVOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IDDS: 

6M8K8EY 

 

 

V případě řízení s velkým počtem účastníků /veřejná vyhláška/ se v oznámení o zahájení řízení a 

v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.  
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Pozemky v katastrálním území Soběraz  – parcelní číslo: 

 

 125/34, 125/55, 130/2, 139/1, 151/2, 152/2, 153/3, 156, 157/2, 157/3, 563/1, 564/2 

 

 

Pozemky v katastrálním území Železnice  – parcelní číslo: 

 

 400, 401, 1297 

 

Pozemky v katastrálním území Lháň  – parcelní číslo: 

 

 201, 203, 204, 205, 228 

 

Pozemky v katastrálním území Bradlecká Lhota – parcelní číslo: 

 

 151, 152, 159/1, 160, 161, 165/3 

 

dotčené orgány 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, 

VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODDĚLENÍ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, 

VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, STAVEBNÍ ÚŘAD, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, VALDICKÉ 

PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, 

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D 
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