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Číslo. jed.: ODSH-1255/13-Hj-1    
Vaše zn.: Žádost ze dne 19.3.2013   
E-mail : hajkova@jaromer-josefov.cz   
Telefon: 491 847 140    
Datum: 26.3.2013 
Oprávněná úřední osoba : Jana Hájková 
 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM 
 

 Dne 19.3.2013 podala spol. Královéhradecká labská o.p.s., se sídlem Československé 
armády 408, 502 00 Hradec Králové, která ke svému zastupování zmocnila pana Ing. Jiřího Nývlta, 
technického ředitele společnosti HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec 
Králové, žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením - stavba"Cyklostezka Hradec 
Králové - Jaroměř - Kuks",  úsek 1 (HK/Věkoše - Předměřice), úsek 2 (Předměřice - 
Lochenice), úsek 3 (Lochenice - Smiřice), úsek 4 (Smiřice - Černožice), úsek 5 (Černožice - 
Jaroměř), povolené  stavebním povolením vydaným pod č.j. ODSH-7616/10-Hj  dne 7.1.2011. 
  
Popis změn, které jsou předmětem žádosti: 
Doplnění částí úseků stavby "Cyklostezka Hradec Králové - Jaroměř - Kuks" 
 
Úsek 1 Hradec Králové/Věkoše - Předměřice nad Labem (délka 20,00 m) na pozemcích p.p.č. 
492, 995/2, 1012/3, k.ú. Věkoše 
Začátek - napojení na MK "Cimlerova/Plotišťská" v místě stávajícího sjezdu, konec - napojení na 
územně a stavebně povolenou stavbu cyklostezky ve staničení km 0,000 km. 
Úsek 2  Předměřice nad Labem - Lochenice (délka 23,50 m) na pozemcích p.p.č. 2354, k.ú. 
Předměřice n.L. 
Začátek - napojení na územně a stavebně povolenou stavbu cyklostezky ve staničení 0,549 90 km, 
konec - napojení na územně a stavebně povolenou stavbu cyklostezky ve staničení 0,573 30 km 
Úsek 3 Lochenice - Smiřice (délka 120,54 m + 23,76 m + 26,50 m) 
 úsek 3.1 (Lochenice - ČOV Smiřice) na pozemcích p.p.č. 297/2, k.ú. Skalice u Smiřic, na 
  
 pozemcích p.p.č. 488/3 (dle GP 1307/15), 1307/14, 555/1 (dle GP 1307/13), k.ú. Smiřice 
 Začátek doplnění 1 - napojení na územně a stavebně povolenou stavbu cyklostezky ve 
 staničení 2,936 57 km, konec doplnění 1 - napojení na územně a stavebně povolenou stavbu 
 cyklostezky ve staničení 3,055 67 km 
 Začátek doplnění 2- napojení na územně a stavebně povolenou stavbu cyklostezky ve 
 staničení 30474 94 km, konec doplnění 2- napojení na územně a stavebně povolenou stavbu 
 cyklostezky ve staničení 3,498 70 km 
 úsek 3.2 (ul. Labská-starý most přes řeku Labe) na pozemcích p.p.č. 694/4, 668/4, k.ú. 
 Smiřice 
 Začátek - napojení na územně a stavebně povolenou stavbu cyklostezky ve staničení  
 0,732 00 km, konec - napojení na MK u starého mostu přes řeku Labe v místě stav. sjezdu 
Úsek 4 Smiřice - Černožice nad Labem (délka 52,50 m) na pozemcích p.p.č. 447/4, 447/3, 
696/6, k.ú. Černožice n.L. 
Začátek - napojení na územně a stavebně povolenou stavbu cyklostezky ve staničení 1,653 72 km, 



konec - napojení na stávající sjezd ze silnice č. III/299 8 u mostu přes řeku Labe 
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Úsek 5 Černožice nad Labem - Jaroměř (délka 10,00 m), na pozemku p.p.č. 692/2, k.ú. 
Černožice nad Labem 
Začátek - napojení na stávající nezpevněnou cestu, konec - napojení na začátek územně a stavebně 
povolené stavby cyklostezky ve staničení 0,000 km  
 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením. 
 
 Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jaroměři, jako speciální 
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), 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 podle § 118 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před jejím 
dokončením.   
 
 Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, oznamuje podle § 112  
odst. 1 a § 118 stavebního  zákona,  zahájení  řízení o změně stavby před jejím dokončením. 
Poměry staveniště jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby, proto podle § 112 odst. 2  a §118 odst. 3 stavebního 
zákona,  od ohledání na místě a od ústního jednání  u p o u š t í . 
  Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy ve lhůtě, která končí 
          v  pondělí 8. 4. 2013. 
 
 K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. 
  Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout do čtvrtka  11. 4. 2013 u Městského úřadu v 
Jaroměři, odboru dopravy a silničního hospodářství, v úřední dny (pondělí a středa 8.00 – 17.00  
hod.). Mimo úředních hodin, v pondělí a ve středu, se doporučuje předchozí ohlášení na tel. číslo: 
491 847 140.            
 
Poučení : 
 Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu speciálnímu 
stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. 
 
 Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávěné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.  
 
 Každý, kdo učiní úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.  
 
 Podle § 118 odst. 3 stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením stavební 
úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo 
dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. 
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 K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek: k 
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
  
 Otisk úředního razítka 
 
                                                      Jana Hájková , v.r. 
                                                     vedoucí odboru dopravy a silničního  
              hospodářství 
 
 
 
Příloha : 6x situace stavby - úseky 1 - 5 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Účastníci  (dodejky, datové schránky): 
- Královéhradecká labská o.p.s., Československé armády 408, Hradec Králové, zastoupená na      
 základě plné moci Ing. Jiřím Nývltem, bytem Pod Zámečkem 380, 500 06 Hradec Králové 
- Město Smiřice 
- Statutární město Hradec Králové 
- Obec Černožice 
- Obec Skalice 
- Obec Předměřice nad Labem 
- Povodí Labe, s.p, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 
- Mikolášek Josef, Skalice 84, 503 03 Skalice 
 
Správci inž. sítí : 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 01 Brno 
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
- Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř, 5. května 148, 551 02 Jaroměř 
 
Dotčené orgány (dodejky, datové schránky): 
- Městský úřad Jaroměř - odbor životního prostředí 
       - odbor výstavby 
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod 
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