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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ  č. 85/2016 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „sta-

vební úřad“) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby, kterou dne 13.10.2015 podal 

Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové, 

kterého zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04  

Hradec Králové 

(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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Silnice II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka 

(dále jen "stavba")  

na pozemku parc. č. 1275, 1716/2, 1716/4, 1725/13, 1766/1, 1766/2, 1766/3, 1766/4, 1766/5, 1766/7, 

1766/12, 1766/13, 1766/19, 1767/1, 1767/2, 1767/3, 1767/4, 1767/5, 1767/6, 1767/7, 1767/9, 1767/19, 

1769/1, 1769/2, 1769/3, 1769/4, 1769/5, 1769/6, 1769/7, 1769/8, 1769/9, 1769/10, 1769/11, 1773/1, 

1773/2, 1773/3, 1773/4, 1773/5, 1773/6, 1773/7, 1773/8, 1773/12, 1773/13, 1773/14, 1773/16, 1773/17, 

1773/18, 1773/21, 1774/2, 1883/2, 1883/8, 1883/9, 1883/10 v katastrálním území Jičín, parc. č. 820/11, 

820/12, 820/19, 820/20, 820/23, 820/24, 820/89, 820/90, 820/91, 820/119, 822/3, 822/4, 822/6, 822/12, 

822/13, 822/14, 822/15, 822/16, 822/17, 822/18, 822/19, 822/20, 822/28, 822/32, 822/33, 822/34, 822/35, 

822/36, 822/37, 822/39, 822/40, 822/41, 822/42, 822/43, 822/44, 822/45, 822/60, 822/46, 822/47, 864/2, 

864/3, 864/4, 864/5, 864/6, 867/79, 867/80, 891/1, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5, 891/6 v katastrálním území 

Robousy, parc. č. 419/3, 419/6, 419/9, 573/1 v katastrálním území Soběraz, parc. č. 1388/1, 1401/9, 

1401/10, 1401/17, 1401/28, 1404/21, 1404/24, 1404/27, 1501/10, 1501/28, 1501/32, 1501/35, 1501/38, 

1501/45, 1501/54, 1501/55, 1501/56, 1501/57, 1501/58, 1501/62, 1537/1, 1543 v katastrálním území 

Těšín, parc. č. 133/1, 133/2, 133/4, 133/5 v katastrálním území Valdice. 
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Rozsah stavby: 

- Přeložka začíná za okružní křižovatkou silnice II/286 a křižovatkových ramp mimoúrovňové křižo-

vatky silnice I/16 (I/35) u Robous a od odbočky silnice III/32843 pokračuje přes zemědělské pozem-

ky východním obchvatem Valdic na stávající silnici II/286 Jičín – Lomnice n. Pop. Délka přeložky 

je 3,5 km. 

- Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 100 Komunikace  SO 302 Úprava meliorací 

SO 201 Podchod v km 0,152  SO 401 Úpravy a přeložky vedení 35 kV 

SO 202 Podchod v km 2,271  SO 402 Úpravy elektrických kabelů NN 

SO 203 Nadjezd v km 2,271  SO 403 Úpravy veřejného osvětlení 

SO 204 Protihluková opatření  SO 404 Úpravy SEK 

SO 300 Úprava vodovodních řadů  SO 500 Přeložka VTL plynovodů 

SO 301 Odvodnění Valdice  SO 800 Úpravy území 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o dopravní stavbu zřizovanou za účelem převedení většiny tranzitní dopravy ze stávající 

silnice II/286 (průtah Valdic; Jičín ulice Revoluční, Vrchlického, Husova, Hradecká; Robousy). 

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků, na nichž se stavba umísťuje: 

Stavba se nachází v katastrálních územích Jičín, Robousy, Soběraz, Těšín, Valdice.  
katastrální území druh pozemku podle katastru nemovitostí parcelní číslo 

Jičín – trvalý zábor 

23 836 m
2
 

orná půda 1275, 1725/13, 1767/1, 1767/2, 1767/3, 1767/4, 

1767/5, 1767/6, 1767/7, 1767/9, 1767/19, 

1769/1, 1769/2, 1769/3, 1769/4, 1769/5, 1769/6, 

1769/7, 1769/8, 1769/9, 1769/10, 1769/11, 

1773/1, 1773/2, 1773/3, 1773/4, 1773/5, 1773/6, 

1773/7, 1773/8, 1773/12, 1773/13, 1773/14, 

1773/16, 1773/17, 1773/18, 1773/21, 1774/2 

 ostatní plocha, neplodná půda 1766/1, 1766/2, 1766/3, 1766/4, 1766/5, 1766/7, 

1766/12, 1766/13, 1766/19 

 ostatní plocha, silnice 1883/2, 1883/8, 1883/9, 1883/10 

 ostatní plocha, manipulační plocha 1716/2, 1716/4 

Robousy – trvalý zábor 

29 041 m
2
 

orná půda 820/11, 820/12, 820/19, 820/20, 820/23, 820/24, 

820/89, 820/90, 820/91, 820/119, 822/3, 822/4, 

822/6, 822/12, 822/13, 822/14, 822/15, 822/16, 

822/17, 822/18, 822/19, 822/20, 822/28, 822/32, 

822/33, 822/34, 822/35, 822/36, 822/37, 822/39, 

822/40, 822/41, 822/42, 822/43, 822/44, 822/45, 

822/46, 822/47, 822/60, 864/2, 864/3, 864/4, 

864/5, 864/6 

 ostatní plocha, silnice 867/79, 867/80, 891/6 

 ostatní plocha, ostatní komunikace 891/1, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5 

Soběraz – trvalý zábor 

8 841 m
2
 

orná půda 419/3, 419/6, 419/9 

ostatní plocha, ostatní komunikace 573/1 

Těšín – trvalý zábor 

24 716 m
2
 

orná půda 1401/9, 1401/10, 1401/17, 1401/28, 1404/21, 

1404/24, 1404/27, 1501/10, 1501/28, 1501/32, 

1501/35, 1501/38, 1501/45, 1501/54, 1501/55, 

1501/56, 1501/57, 1501/62, 1543 

 ostatní plocha, silnice 1537/1 

 vodní plocha, koryto vodního toku 1388/1 

Valdice – trvalý zábor 

7 308 m
2
 

orná půda 133/1, 133/2, 133/4, 133/5 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba začíná v okružní křižovatce se silnicí II/32843 na Robousy a místní komunikací do Jičína. Od 

okružní křižovatky trasa pokračuje severním směrem k Valdicím. Dvěma protisměrnými oblouky o 

poloměrech 650 a 500 m se dostává do souběhu s trasou vysokého napětí 35 kV a podél ní pokračuje 

v přímé až za nadjezd silnice III/2861 Valdice – Studeňany. Zástavbu okraje Valdic obkrouží pře-
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ložka II/286 delším směrovým obloukem o poloměru 500 m mezi hranicí ochranného pásma vodní-

ho zdroje II. stupně Studeňany a pozemkem bývalého hřbitova až do napojení na stávající silnici 

II/286 za Vladicemi, kde bude opět okružní křižovatka s možností výhledového napojení křižovat-

kové rampy mimoúrovňové křižovatky plánované přeložky R 35 a pokračování opět výhledové 

spojky II/286 na stávající silnici I/35 po severním okraji Jičína. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Přeložka v délce 3,5 km je navržena v kategorii S 9,5/80 bez chodníků – obousměrná dvoupruhová 

silnice šířkové uspořádání: jízdní pruhy 2×3,5m, vodící proužky 2×0,25m, zpevněné krajnice 

2×0,5m a nezpevněné krajnice 2×0,75m (popř. 2×1,5m ve větších násypech v místech se silničním 

svodidlem). Celková plocha vozovky 31 120 m
2
. 

- V trase přeložky jsou dva podchody pro pěší vnitřních rozměrů2×2,5m dl. 20 a 14 m, nadjezd nad 

silnicí III/2861 o 1 poli dl. 25 m, okružní křižovatka na začátku stavby o vnějším průměru 28 m a na 

konci stavby o vnějším průměru 50 m.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Jako území dotčené vlivy stavby se vymezují pozemky stavbou dotčené a dále sousední pozemky 

p.č.1274/1, 1716/6, 1716/7, 1716/21, 1716/28, 1716/29, 1726/14, 1766/6, 1766/8, 1766/9, 1766/10, 

1766/11, 1766/12, 1766/13, 1766/14, 1766/15, 1766/16, 1766/17, 1766/18, 1767/8, 1767/10, 

1767/11, 1767/12, 1767/13, 1767/14, 1767/15, 1767/16, 1767/17, 1767/18, 1767/20, 1767/21, 

1767/22, 1773/9, 1773/11 a st. 3519 v katastrálním území Jičín, p.č. 820/13, 820/18, 822/5, 822/38, 

822/48, 864/1, 866/2, 867/2, 867/114, 867/115, 873, 891/8 v katastrálním území Robousy, p.č. 

1501/72 v katastrálním území Těšín, p.č. st. 296, 300, 339, 435 v katastrálním území Valdice, p.č. 

419/2, 419/4, 419/10 v katastrálním území Soběraz. Některé pozemky dotčené stavbou jsou tak roz-

sáhlé, že vlastnická práva majitelů sousedních pozemků nebudou přímo dotčena. 

 

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí o umístění stavby, která obsahuje 

půdorysné vyznačení stavby na mapovém podkladě v měřítku 1:25 000 a ověřeným Koordinačním si-

tuačním výkresem C3 v měřítku 1:2 000. 

2. Pozemek p.č. 1562/2 v k.ú. Těšín, na kterém je umístěn propustek v majetku SŽDC, zahrnout do sta-

vebního řízení – budou prováděny stavební úpravy stávajícího propustku. 

 

Účastníci řízení, na něž se bude vztahovat rozhodnutí správního orgánu: 

 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: 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové, 

kterého zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04  Hradec Králové 

 „Hlavním účastníkem řízení“ dle § 27 odst. 1 a) správního řádu; dle § 85 odst. 1 písm. b) staveb-

ního zákona: 

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01  Jičín 

Obec Valdice, Jičínská 37, 507 11  Valdice 

Obec Soběraz, Soběraz 70, 507 13  Soběraz 

Město Železnice, Náměstí Svobody 1, 507 13  Železnice 

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

Ing. Lenka Koubová, Benešova 440, 541 03  Trutnov, Jozef Šulek, Jičínská 167, 507 11  Valdice, 

Ilona Slezáková, U Monstrance 517, 460 01  Liberec, Nelly Strnadová, 4898 Walkers Drive, RR 

# 2 Glencoe, Ing. Zdeněk Vrba, Krakovská 376, 460 08  Liberec, Simona Lebuc, Alée de la Galo-

chere 107, 694 80  Pommiers, France, Bohuslav Rejfek, Na Radouči 1314, 293 01  Mladá Bole-

slav, Ing. Jiří Procházka, náměstí Osvoboditelů 1366, 153 00  Praha, Josef Pospíšil, Zámecká 61, 

507 13  Železnice, Bohumila Bydžovská, Nám. V. Čtvrtka 844, 506 01  Jičín, Ing Josef Pospíšil, 

Okružní 364, 274 01  Slaný, Marie Vošvrdová, Ruská 192, 506 01  Jičín, Hana Bláhová, Náměstí 

Svobody 15, 507 13  Železnice, Alena Pohlová, Jana Masaryka 1365, 500 12  Hradec Králové, 
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Jaroslav Pluhař, Jičínská 111, 507 11  Valdice, Ing. Jan Pluhař, Jičínská 97, 507 11  Valdice, Ivo 

Pluhař, Vrchovinská 622, 509 01  Nová Paka, Julie Myšková, Dvorce 2, 506 01  Jičín, Marie No-

váková, Vrchlického 351, 506 01  Jičín, Drahomíra Řídká, Jiráskova 271, 293 01  Mladá Bole-

slav, Milena Tylová, U stadionu 765, 506 01  Jičín, Ing. Lubomír Luks, M. Koněva 120, 506 01  

Jičín, Miroslava Mádrová, U svobodárny 1180, 190 00  Praha, MUDr. Marie Krabcová, Pod Če-

řovkou 654, 506 01  Jičín, Renata Košťáková, Hradecká 330, 506 01  Jičín, Zdeněk Košťák, Nad 

cihelnou 806, 506 01  Jičín, Zdenka Kazdová, Sokolovská 237, 506 01  Jičín, Josef Jirsák, nám. 

Míru 18, 507 11  Valdice, Ing. Vratislav Jirásko, Gagarinova 380, 530 09  Pardubice, Miroslava 

Meisnerová, Huť 144, 468 26  Pěnčín, Jindřiška Roušarová, Sídliště I 208, 257 44  Netvořice, Mi-

loslava Weisová, Kostelní 117, 360 17  Karlovy Vary, MUDr. Jan Krabec, Sedličky 3, 506 01  Ji-

čín, Ing. Josef Fiala, Soběraz 29, 507 13  Soběraz, Marie Fialová, Sezemická 1374, 530 03  Par-

dubice, Ing. Jaroslava Vojtíšková, Bezručova 1434, 500 02  Hradec Králové, Eva Moravcová, 

Zahradní 50, 507 11  Valdice, Jiřina Havlová, Mladějov 80, 507 45  Mladějov, Marta Křídlová, 

Žeretice 106, 507 02  Žeretice, Miroslav Hurtík, Radimského 939, 280 02  Kolín, Jan Macek, Ke 

Hřbitovu 313, 280 02  Kolín, Zemědělská společnost Radim a.s., Soběraz 76, 507 13  Soběraz, 

Milena Tylová, U stadionu 765, 506 01  Jičín, Josef Dušek, Kosmonautů 795, 506 01  Jičín, Sta-

nislav Brendl, Těšín 15, 507 13  Železnice, Dagmar Stehlíková, Husova 266, 507 13  Železnice, 

Jana Drbohlavová, nám. Míru 6, 507 11  Valdice, Věra Samcová, Železnobrodská 596, 197 00  

Praha, Zdenka Tomášková, Severní 159, 507 11  Valdice, Božena Čurdová, Zámostí 13, 506 01  

Zámostí-Blata, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00  Praha, RNDr. Vlasta Bucharo-

vá, Mečíková 2855, 106 00  Praha, Ing. Jan Kamenický, Alšova 1640, 412 01  Litoměřice, Alena 

Bubeníčková, Aloisina výšina 640, 460 15  Liberec, Eva Benešová, Bradlecká Lhota 20, 507 13  

Bradlecká Lhota, Břetislav Breuer, Husova 129, 507 13  Železnice, Jan Breuer, Radim 88, 507 12  

Radim, Věra Blažková, Kněžnice 6, 506 01  Kněžnice, Jitka Košvancová, Psinice 97, 507 23  Li-

báň, Břetislav Blažek, Kněžnice 6, 506 01  Kněžnice, Miloslava Babáková, Přátelství 522, 506 01  

Jičín, Hana Chodúrová, Dvorce 9, 506 01  Jičín, Martin Draslar, Jetelová 2857, 106 00  Praha, 

Jitka Draslarová, Semická 3289, 143 00  Praha, Alena Hercíková, Robousy 132, 506 01  Jičín, 

Marie Jandová, Robousy 132, 506 01  Jičín, Ing. Libor Sedláček, Tyršova 293, 506 01  Jičín, Eva 

Wolf, 1060 Fifth Avenue, Apt. 8C, 101 28  New York, United States, Věra Albrechtová, 

Studeňany 46, 507 13  Radim, Jiří Urbánek, Brdlíkova 191, 150 00  Praha, RWE Distribuční 

služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00  Brno, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 

2681, 130 00  Praha, Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01  Ji-

čín, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02  Děčín, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejed-

lého 951, 500 03  Hradec Králové, Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Hra-

dec Králové, U Fotochemy 259, 500 02  Hradec Králové, Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 

300, 120 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 Jičín 

p.č.1274/1, 1716/6, 1716/7, 1716/21, 1716/28, 1716/29, 1726/14, 1766/6, 1766/8, 1766/9, 

1766/10, 1766/11, 1766/12, 1766/13, 1766/14, 1766/15, 1766/16, 1766/17, 1766/18, 1767/8, 

1767/10, 1767/11, 1767/12, 1767/13, 1767/14, 1767/15, 1767/16, 1767/17, 1767/18, 1767/20, 

1767/21, 1767/22, 1773/9, 1773/11 a st. 3519 

katastrální území Robousy 

p.č. 820/13, 820/18, 822/5, 822/38, 822/48, 864/1, 866/2, 867/2, 867/114, 867/115, 873, 891/8 

katastrální území Těšín 

p.č. 1501/72 

katastrální území Valdice 

p.č. st. 296, 300, 339, 435 

katastrální území Soběraz 

p.č. 419/2, 419/4, 419/10 

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

Volše Jičín, Kollárova 116, 506 01  Jičín 
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Odůvodnění: 

Dne 13.10.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Silnice II/286 Jičín, Robousy 

- Valdice, přeložka. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 26.2.2016, o jehož výsledku byl sepsán 

protokol. 

Do okruhu účastníků územního řízení byli v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona zařazeni: 

 dle § 85 odst.1 písm.a)  žadatel Královéhradecký kraj, který je účastníkem řízení dle § 27 odst. 

písm. a) správního řádu, 

 dle § 85 odst.1 písm b) město Jičín, obec Valdice, obec Soběraz, město Železnice, 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 záměru 

uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo 

stavbě a to Ing. Lenka Koubová, Jozef Šulek, Ilona Slezáková, Nelly Strnadová, Ing. Zdeněk 

Vrba, Simona Lebuc, Bohuslav Rejfek, Ing. Jiří Procházka, Josef Pospíšil, Bohumila Bydžov-

ská, Ing Josef Pospíšil, Marie Vošvrdová, Hana Bláhová, Alena Pohlová, Jaroslav Pluhař, Ing. 

Jan Pluhař, Ivo Pluhař, Julie Myšková, Marie Nováková, Drahomíra Řídká, Milena Tylová, Ing. 

Lubomír Luks, Miroslava Mádrová, MUDr. Marie Krabcová, Renata Košťáková, Zdeněk Koš-

ťák, Zdenka Kazdová, Josef Jirsák, Ing. Vratislav Jirásko, Miroslava Meisnerová, Jindřiška 

Roušarová, Miloslava Weisová, MUDr. Jan Krabec, Ing. Josef Fiala, Marie Fialová, Ing. Jaro-

slava Vojtíšková, Eva Moravcová, Jiřina Havlová, Marta Křídlová, Miroslav Hurtík, Jan Macek, 

Zemědělská společnost Radim a.s., Milena Tylová, Josef Dušek, Stanislav Brendl, Dagmar 

Stehlíková, Jana Drbohlavová, Věra Samcová, Zdenka Tomášková, Božena Čurdová, Státní po-

zemkový úřad, RNDr. Vlasta Bucharová, Ing. Jan Kamenický, Alena Bubeníčková, Eva Bene-

šová, Břetislav Breuer, Jan Breuer, Věra Blažková, Jitka Košvancová, Břetislav Blažek, Milo-

slava Babáková, Hana Chodúrová, Martin Draslar, Jitka Draslarová, Alena Hercíková, Marie 

Jandová, Ing. Libor Sedláček, Eva Wolf, Věra Albrechtová, Jiří Urbánek; RWE Distribuční 

služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodohospodářská a obchodní společ-

nost, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Labe, státní podnik, Správa železniční dopravní cesty, 

Správa dopravní cesty Hradec Králové, Drážní úřad, sekce, kteří mají k pozemkům dotčeným 

stavbou právo věcného břemene, 

 dle § 85 odst.2 písm.b)  stavebního zákona  osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno  tzn.  vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, (dle § 87 odst. 

3 se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených 

vlivem záměru): katastrální území Jičín p.č.1274/1, 1716/6, 1716/7, 1716/21, 1716/28, 1716/29, 

1726/14, 1766/6, 1766/8, 1766/9, 1766/10, 1766/11, 1766/12, 1766/13, 1766/14, 1766/15, 

1766/16, 1766/17, 1766/18, 1767/8, 1767/10, 1767/11, 1767/12, 1767/13, 1767/14, 1767/15, 

1767/16, 1767/17, 1767/18, 1767/20, 1767/21, 1767/22, 1773/9, 1773/11 a st. 3519, katastrální 

území Robousy, p.č. 820/13, 820/18, 822/5, 822/38, 822/48, 864/1, 866/2, 867/2, 867/114, 

867/115, 873, 891/8, katastrální území Těšín p.č. 1501/72, katastrální území Valdice p.č. st. 

296, 300, 339, 435, katastrální území Soběraz, p.č. 419/2, 419/4, 419/10, 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 Občanské sdružení Volše Jičín (z.s.), ZO 

ČSOP PRACHOVSKÉ SKÁLY, Spolek Habr Železnice z.s. Uvedená občanská sdružení (za-

psané spolky) byla v souladu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 informována o zahájení územního 

řízení. Občanské sdružení Volše Jičín (z.s.) do osmi dnů písemně oznámilo svou účast a má 

v tomto případě postavení účastníka řízení. 
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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 Královéhradeckého kraje pro společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s. ze dne 

28.8.2013, plná moc společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. pro ředitele Ing. Jiřího Brandej-

se ze dne 21.10.2014, pověření společnosti SÚS Královéhradeckého kraje, zastoupenou Ing. Jiřím 

Brandejsem pro Čeňka Hrdličku č.j. SUSKHK/77/13/VOPRS ze dne 20.11.2013, 

 projektová dokumentace, kterou vypracoval Projektservis Jičín s.r.o, IČ 25297538, Jarošovská 291, 

506 01 Jičín, 

o hlavní projektant Ing. Vladimír Janda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 

0600006, 

o SO 300 Ing. František Kujan, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinné-

ho inženýrství, ČKAIT 1400101, 

o SO 401, 402, 403 Lukáš Tomášek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, speciali-

zace elektrotechnická zařízení, ČKAT 0600662, 

o SO 500 Ivana Černá, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0601248, 

 smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitosti, o vstupu na pozemky a 

souhlas s umístěním stavby; smlouvy o smlouvě budoucí kupní sepsané s vlastníky dotčených par-

cel, 

 stanovisko Povodí Labe, státní podnik č.j. PVZ/15/5348/Hv/0 ze dne 25.3.2015 – podmínky: 

 Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 759011 „Hospoda-

ření se srážkovými vodami“ a ČSN 759010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. 

 Množství vypouštěných dešťových vod nesmí zvýšit stávající hladiny vodních toků. Požaduje-

me, aby součástí projektové dokumentace pro stavební řízení bylo posouzení odvodu dešťových 

vod ze zájmového území před výstavbou a po ní. 

 V případě potřeby požadujeme doplnit odvodňovací systém o retenční a dešťové nádrže. Sou-

částí dokumentace pro stavební řízení potom budou i detaily těchto zařízení s jejich celkovou 

kapacitou a detaily vypouštěcích zařízení s hodnotou vypouštěného množství dešťových vod. 

 vyjádření k dokumentaci pro územní řízení Státní pozemkový úřad zn. k č.j. SPU 104555/2015 ze 

dne 26.3.2015 – požadavek: 

 V zájmovém území zamýšlené stavby se nachází stavba vodního díla – hlavní odvodňovací za-

řízení. Toto zařízení požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost. Z tohoto důvodu poža-

dujeme předložit další stupeň PD k odsouhlasení. 

 souhrnné stanovisko SŽDC, státní organizace k územnímu řízení č.j. 5904/2015 – OŘ HKR ze dne 

27.3.2015 – podmínky: 

 Z důvodu využití drážního zařízení pro odvodnění stavby-propustku pod tratí v žkm 3,566 na 

pozemku p.p.č. 1562/2 v k.ú. Těšín, musí být tento pozemek zahrnut do pozemků, na kterých je 

stavba navržena. 

 Součástí dokumentace pro stavební povolení bude oprava dotčeného drážního propustku v žkm 

3,566 formou vyčištění a opravy porušeného zdiva nebo vložením flexibilní trouby DN 800 

s vyinjektováním zbytku otvoru. Druhá varianta musí být řešena jako stavba dráhy v samostat-

ném stavebním řízení Drážním úřadem. Podrobné technické řešení obou variant bude před zpra-

cováním DSP projednáno s pracovníkem Správy mostů a tunelů OŘ HKR-Ing. Zbyňkem Bure-

šem, tel. 724730102, e-mail:BuresZ@szdc.cz. 

 Součástí DSP bude hydrotechnický výpočet přítokových a odtokových poměrů drážního pro-

pustku v žkm 3,566 pro Q 10 včetně maximální kapacity nově zaústěné dešťové kanalizace. 

 V prostoru propustku v žkm 3,566 je vlevo ve směru staničení trati vedena kabelová trasa ve 

správě OŘ HKR. Podrobnější informace sdělí a případné vytyčení zajistí p. Ondrášek z okrsku 

Jičín, tel. 606722727. 

 V prostoru propustku v žkm 3,566 je vpravo ve směru staničení trati vedena kabelová trasa ve 

správě ČD-Telematika - viz samostatné vyjádření zn. 5179/2015-0 ze dne 11.3.2015 v příloze. 

 Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem pro-

vozu dráhy. 

 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení SŽDC. 

 Při zpracování projektové dokumentace v obvodu dráhy musí být dodržena vyhláška č. 

177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění. 

 Pro další řízení požadujeme předložit projekt, který bude obsahovat: 
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o situaci v M 1:1000)500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, osy koleje s vyzna-

čením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic po-

zemků a jejich parcelních čísel, 

o příčný řez v místě největšího přiblížení stavby (vyjma propustku) k ose koleje 

v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby od 

osy krajní koleje, 

o technickou zprávu, 

o výpis a snímek z KN dotčených drážních pozemků, 

o samostatný podrobný SO úpravy drážního propustku (situace, řezy, technická zpráva, hydro-

technický výpočet) dle předchozí konzultace s jeho správcem. 

 souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku 

SŽDC s.o. – divize TÚDC, ČD-Telematiky a.s. k územnímu řízení zn. 5179/2015-0 ze dne 

11.3.2015, 

 vyjádření SŽDC, státní organizace zn. 4044/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 25.2.2016 – souhlas 

s územním rozhodnutím o umístění stavby za předpokladu dodržení SŽDC ověřené projektové do-

kumentace a zapracování podmínek našeho souhrnného stanoviska č.j. 5904/2015-OŘ HKR ze dne 

27.3.2015 do územního rozhodnutí, vyjma podmínky č.1, 

 závazné stanovisko Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha zn. MP-SOP2082/15-2/Bj 

DUCR-67608/15/Bj ze dne 12.11.2015 – podmínky: 

 Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Pří-

padné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k zá-

měně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

 rozhodnutí MěÚ Jičín, odbor dopravy č.j. MuJc/2015/7567/DOP/dům/3 ze dne 14.4.2015 - povole-

ní zřízení nových a úprava stávajících napojení pozemních komunikací (MK – býv. I/16, sil. II/286 

a III/32843) na sdil. II/286 a III/32843 v k.ú. Robousy a Těšín pro výstavbu a budoucí užívání pře-

ložky sil. II/286, 

 závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor KHK č.j. HSHK-1834-2/2015 ze dne 12.4.2015, 

 závazné stanovisko MěÚ Jičín, oddělení státní památkové péče č.j. MuJc/2015/30568/SPP/Hoz ze 

dne 8.1.2016, 

 sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0200272617 ze 

dne 9.1.2015; zn. 0200273540 ze dne 13.1.2015; zn. 0200272623 ze dne 9.1.2015; zn. 0200272625 

ze dne 9.1.2015; zn. 0200272627 ze dne 9.1.2015; zn. 0200272630 ze dne 9.1.2015; zn. 

0200272636 ze dne 9.1.2015; zn. 0200272638 ze dne 9.1.2016, 

 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 

0100363004 ze dne 9.1.2015; zn. 0100364079 ze dne 12.1.2015; zn. 0100363012 ze dne 9.1.2015; 

zn. 0100383015 ze dne 9.1.02015; zn. 0100383017 ze dne 9.1.2015; zn. 0100363020 ze dne 

9.1.2015; zn. 0100363027 ze dne 9.1.2015; zn. 0100363029 ze dne 9.1.2015, 

 stanovisko k předprojektové přípravě RWE Distribuční služby, a.s. zn. 5001050671 ze dne 

9.1.2015, 

 odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 

5001196188 ze dne 14.10.2015, 

 vyjádření  o existenci sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. č.j. 

504235/15 ze dne 9.1.2015, 

 informace o existenci sítí Vodohospodářská obchodní společnost a.s. ze dne 16.1.2015 - požadav-

ky: 

 Přesnou trasu vodovodních řadů THL 300 a THL 400 požadujeme zaměřit v terénu, vodovody 

budou umístěny v chráničkách. 

 Do kanalizace v naší správě v k.ú. Robousy a k.ú. Valdice nebudou odváděny žádné dešťové 

vody z nové komunikace a ostatních souvisejících objektů (podchody). 

 Součástí stavby bude nové odvodnění v lokalitě Valdice. 

 potvrzení projektové dokumentace Technické služby města Jičína zn. Do/15/02/20 ze dne 

20.2.2015, 
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 vyjádření Krajské ředitelství policie KHK, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát č.j. KRPH-

17350/ČJ-2015-050406 ze dne 18.2.2015 – podmínky: 

 Vlastní stavba bude realizována v souladu s projektem, který je přílohou tohoto vyjádření. 

 Při splnění výše uvedených podmínek nemáme další námitky k realizaci akce shora uvedené. 

V dalším řízení požadujeme předložit k vyjádření projekt dopravního značení. 

 souhrnné vyjádření MěÚ Jičín, odbor životního prostředí č.j. MuJc/2014/5054/ZP/Zak ze dne 

23.2.2015 – podmínky: 

 Ke stavebnímu řízení je nutné stanovisko KÚ KHK (§ 107 odst. 1 písm. p) o charakteru srážko-

vých vod, vzhledem k jejich znečištění. 

 K odvedení dešťových vod prostřednictvím uvedeného příkopu až do vodního toku bez názvu 

ID 10176538, který je přítokem vodního toku Cidlina, je nutné stanovisko správce toku -  Povo-

dí Labe, státní podnik. 

 Při dotčení melioračních odvodňovacích zařízení stavbou komunikace ve správě Státního po-

zemkového úřadu je nutné jeho stanovisko. 

 Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozo-

vání 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. 

 Ve věci začlenění silnice do krajiny jsou navrženy liniové výsadby podél trasy ze stromů i keřo-

vých podsadeb. v dalším stupni projektové dokumentace je nutné vybrat vhodné dlouhověké 

dřeviny, které jsou odolné vůči provozu a ošetřování komunikace. Dále požadujeme zapracovat 

suché průchody pro drobné živočichy v úseku násypu u obory (km 0,900 – 1,00), násypu při-

bližně na km 1,30 a u Valdic na km 2,00 -2,10. 

 vyjádření MěÚ Jičín, odbor dopravy č.j. MuJc/2015/3976/DOP/dům ze dne 25.2.2016, 

 závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí Krajská hygienická stanice KHK č.j. S-KHSHK 

03045/2015/2/HOK.JC/Ze ze dne 25.2.2015 – požadavky: 

 v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení požadujeme: 

 aktualizaci hlukové studie včetně definitivního upřesnění parametrů navržených protihlukových 

stěn, 

 upřesnit hluk z provádění stavby na základě podrobnějších informací o způsobu provádění stav-

by a o množství přesouvané zeminy a dopravy materiálu do násypů komunikace. 

 vyjádření k DÚR Vodohospodářská obchodní společnost a.s. ze dne 3.3.2015 – podmínky: 

 Součástí stavby bude objekt SO 300 – Úprava vodovodních řadů, PD zpracoval Ing. Kujan 

v 02/2015, jedná se o úpravu stávajících zásobních vodovodních řadů DN 400 a DN 300, která 

navržená silnice kříží, řady budou uloženy do ocelových chrániček včetně montážních šachet a 

dále v prostoru navrhované okružní křižovatky v lokalitě Robousy bude stávající vodovodní řad 

PVC 160 nahrazen potrubím PE RC 100 uloženým do chráničky v původní trase, na jednom 

konci chráničky bude zřízena armaturní šachta. 

 Před zahájením stavby si objednejte vytyčení všech dotčených vodovodních řadů a kanalizační 

stoky DN 300 v Robousích u našeho pracovníka p. Horčičky, tel. 602939611. 

 Při umístění veškerých nadzemních zařízení (veřejné osvětlení) požadujeme dodržet ochranná 

pásma vodovodních řadů dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. – 1,5 m od vnějšího líce potrubí včet-

ně přípojek na obě strany. 

 V lokalitě Robousy v místech křížení dešťové kanalizace a kabelových vedení s vodovodem po-

žadujeme zemní práce provádět ručně, a to osobou prokazatelně seznámenou s polohou našich 

zařízení a dodržet vzdálenost dle ČSN 736005. 

 Do kanalizační stoky DN 300 v naší správě v lokalitě Robousy budou odvedeny dešťové vody 

z povrchu ramp podchodu u okružní křižovatky, způsob napojení dešťové kanalizace do kanali-

zace v naší správě bude rozpracován v dalším stupni PD. 

 V lokalitě Valdice budou dešťové vody ze silničních příkopů odvedeny do otevřeného příkopu 

v lokalitě u zahrádek. 

 K realizaci úprav vodovodních řadů a k napojení dešťové kanalizace da kanalizace v naší správě 

požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně p. Šulce, tel. 493533322, 

602473643. 
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 Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné prohlídce stavby a před vydáním ko-

laudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního 

střediska v Jičíně o splnění všech našich výše uvedených požadavků. 

 Požadujeme, aby investor stavby předal naše vyjádření zhotovitelům jednotlivých stavebních 

objektů. 

 Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k odsouhlasení. 

 vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí ČEZ Distribuce, a.s. zn.12-

920500 ze dne 11.2.2015 – požadavky: 

 Před zpracováním dokumentace přeložek pro stavební povolení je třeba podat žádost o přeložky 

zařízení distribuční soustavy – SO 401, SO 402, SO 403. 

 stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. 

č.j. POS 32/15 ze dne 19.1.2015: 

 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 

platného vyjádření o existenci SEK. 

 V místě křížení SEK s komunikací a s kanalizací musí být SEK uložena v chráničce s přesahem 

na každou stranu 1 m. 

 SEK nesmí být umístěna podélně v tělese komunikace nebo pod obrubníkem a jeho betonovou 

patkou. 

 V místě budoucí kruhové křižovatky musí být dotčena SEK ( 1×optický kabel – trubičkový sys-

tém – přípojka pro CS CARGO, 1×metalický kabel 5XN 0,4) stranově přeložena mimo těleso 

kruhové křižovatky. 

 Stranová přeložka musí být provedena dle pravidel pro realizaci překládky viz. Příloha č.1. U 

vlastníka SEK musí být z důvodů dotčení optického kabelu objednána minimálně 3 měsíce pře-

dem. Předpokládané náklady na ochranu SEK v celé stavbě jsou odhadnuté bez zemních prací 

na cca 150.000,- Kč. 

 SEK může komunikaci přecházet jen v přímém směru, bez zalomení, nebo odbočky, v max. úh-

lu 45°. 

 Úspěšný kolaudační souhlas na stavbu je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem 

odkryté SEK. 

 stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 

14.9.2007, 

 závěr zjišťovacího řízení KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

oddělení EIA a IPPC zn. 2138/ZP/2008-Čr ze dne 12.3.2008 – záměr nemá významný vliv na ži-

votní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona, 

 záznamy z pracovních porad ze dne 11.11.2014, 2.12.2014, 17.12.2014, 14.1.2015, 3.3.2015, 

 projednání sjezdů na zemědělské pozemky Lužanská zemědělská a.s. ze dne 12.12.2014, 

 projednání sjezdů na zemědělské pozemky Zemědělská společnost Radim a.s. ze dne 12.12.2014, 

 závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková spis. zn. 39980/2015-

8201-OUZ-PCE ze dne 27.3.2015 – podmínky: 

 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 stano-

viska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 

178 stavebního zákona. 

 Při uzavírce silnice II/286 požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky – regionálnímu 

středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš, tel. 

973251517 min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštního 

opatření. 

 souhlas s vydáním územního rozhodnutí Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. zn. 

SUSKHK/75/15/VOPRS ze dne 24.11.2015. 

 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o 

vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona přičemž zjistil: soulad s 

vydanou územně plánovací dokumentací -  Zastupitelstvo města Jičín vydalo dne 6.10.2010 nový Územní 

plán Jičín formou opatření obecné povahy č.1/2010, který nabyl účinnosti 26.10.2010; Územní plán sí-

delního útvaru Železnice byl schválen usnesením zastupitelstva města Železnice dne 18.6.1996 a jeho 
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závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Železnice č. V-2/1996. Schváleno bylo dále  

ještě pět změn, k tomuto územnímu plánu, z nichž poslední Změna č. 5 byla vydána dne 27.2.2013 s da-

tem nabytí účinnosti dne 15.3.2013. ÚPSÚ Železnice byl změněn změnou III. tohoto územního plánu, 

schválenou usnesením zastupitelstva města Železnice č. 1/2008 dne 17.12.2008, datum nabytí účinnosti 

6.1.2009; Územní plán Valdice vydalo zastupitelstvo obce Valdice na svém zasedání dne 19.2.2009 usne-

sením č. 1/2009, datum nabytí účinnosti 9.3.2009. 

Dle Územního plánu Jičín je navrhovaná stavba umisťována do současně zastavěného a zastavitelného 

území obce a má současné funkční využití: 

 Plochy dopravní infrastruktury, silnice I., II. a III. třídy – DS s hlavním využitím: plochy slouží 

zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou. 

Přípustné využití: činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na 

stávající komunikace – silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihlu-

ková opatření, opatření proti přívalovým dešťům apod., zařízení technické infrastruktury, plochy 

pro ochrannou a izolační zeleň, krajinná zeleň, nezbytné asanační úpravy, veřejná a izolační ze-

leň, liniová zeleň. Podmíněně přípustné využití: budování inženýrských sítí a účelových komuni-

kací před realizací záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženou plochou, 

účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty. 

 Vymezená zastavitelná plocha 216 – DS k.ú. Robousy a 217 – DS k.ú. Jičín s dalšími podmínka-

mi využití území: přeložka silnice II/286. Obsluha území: dopravní ze stávajících ploch dopravní 

infrastruktury, bez napojení na inženýrské sítě. Prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, 

krajinného rázu: respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn, respektovat 

podmínky ochranného pásma vesnické památkové zóny Studeňany, DS-216 respektovat navržený 

koridor TK24, respektovat podmínky ochranného a bezpečnostního pásma VTL plynovodu – je 

navržena přeložka, respektovat podmínky ochranného pásma radioreléového paprsku, respektovat 

zásady pro využívání území meliorací, DS-217 respektovat podmínky pásma 50 m od hranice le-

sa, respektovat podmínky ochranného pásma vodovodů. 

Dle ÚPSÚ Železnice je stavba umísťována v zastavitelné ploše funkční využití:  

 Plochy dopravní infrastruktury. Přípustné využití: mimo jiné liniové stavby dopravy silniční (sil-

nice I., II., II. třídy, rychlostní komunikace, dálnice, místní obslužné a účelové komunikace), ne-

zbytné stavby a zařízení technického vybavení. 

Dle Územního plánu Valdice se stavba nachází v zastavitelné ploše funkčního zařazení: 

 Dopravní infrastruktura – silniční – DS, pořadové číslo Z7 – navržená přeložka silnice II/286 je 

v grafické části vymezena osou koridoru, který je nutno respektovat v šíři 30 m na obě strany od 

osy. 

Obec Soběraz nemá žádnou ÚPD. Dle § 188a stavebního zákona na území obce nebo části území obce, 

která nemá platný územní plán, územní plán obce, popř. územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru 

nebo zóny, lze do doby vydání územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2020, umísťovat v neza-

stavěném území stavby, zařízení a jiná opatření uvedených v § 18 odst. 5 a také stavby uvedené pod pís-

meny a – e. Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem 

umisťovat mimo jiné stavby, zařízení a jiná pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Uvedené 

stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze 

v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevy-

lučuje. 

Z uvedeného je zřejmé, že navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  Stavební úřad 

posoudil předložený záměr také s Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje, kterou vydalo Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR usnesením vlády ČR ze dne 15.4.2015 a Zásadami územního rozvoje Královéhra-

deckého kraje, které vydalo Zastupitelství Královéhradeckého kraje usnesením č. 22/1564/2011 ze dne 

8.9.2011 s nabytím účinnosti 16.11.2011. Stavba není ani s těmito dokumenty v rozporu. 

Umístění stavby odpovídá obecným požadavkům na využívání území stanoveným ve vyhlášce 

č. 501/2006 Sb. zejména pak § 20, 23 a 24e citované vyhlášky. Stavební pozemek svou velikostí, polohou 

plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry umožňuje umístění i realizaci navrhované 

stavby.   
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadova-

ných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků (námitky jsou psány kurzívou): 

 Dne 24.2.2016 obdržel Stavební úřad Jičín „Vyjádření o.s. Volše Jičín (z.s.) k řízení 

MuJc/2016/1571/SU/PoR Silnice II/286 Jičín, Robousy – Valdice“: 

1. Na základě vlastních konzultací se domníváme, že navrhovaná stavba představuje určitou zátěž pro 
krajinu z hlediska fragmentace krajiny. Tomuto tématu je nyní věnována zvýšená pozornost jak na 
úrovni ministerstva ŽP, tak na úrovni Agentury ochrany přírody a krajiny CR, která zpracovává i 
metodická doporučení pro tuto problematiku.  
Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba prochází v bezprostřední blízkosti lokality se zjištěným vý-
skytem zvláště chráněných živočichů, domníváme se, že by mělo toto být zohledněno v řízení a v 
technickém řešení stavby, neboť je vysoce pravděpodobný konflikt této stavby s migračním korido-
rem. Konkrétně se jedná o lokalitu Valdický rybník: (cit.): "Množí se zde ropucha obecná (Bufo 
bufo) a kuňka obecná (Bombina bombina). Oba druhy jsou zařazeny na seznam zvláště chráněných 
druhů v kategorii ohrožené a zvláště ohrožené." Jak známo, jedním z letálních faktorů pro populací 
obojživelníků, zejména ropuchy obecné, je jejich přímá likvidace automobilovou dopravou při jar-
ních tazích ze zimovišť na místo rozmnožování. Je velice pravděpodobné, že i zde dojde ke střetu tra-
sy migrace obojživelníků s nově vzniklou komunikací. Toto je tedy nutné řešit, neboť jinak by kromě 
ekologického dopadu mohly vznikat potenciálně rizikové situace pro účastníky silničního provozu. Je 
proto nutné, aby již při stavbě silnice byly vytvořeny trvalé zábrany po obou stranách silnice a pod-
chody pod silnicí v dostatečném počtu. Vytvoření podchodů v době stavby je po stránce technické i 
finanční naprosto bezproblémové, naopak vytváření podchodů dodatečně je velmi náročné. V tech-
nickém zpracování přeložky II/286 jsou plánovány dva propustky, tvořené potrubím o průměru 1 m. 
Požadujeme změnit tyto propustky na rámové 1 x 1,5 m, které mohou sloužit i dalším druhům živoči-
chů (savcům). Je nutné zpracovat okolí propustků tak, aby zde nevznikaly pasti pro migrující zvířata. 
Všechny tyto skutečnosti musí být konzultovány s biologem znalým místních poměrů, jinak dochází ke 
stavbě nefunkčních zařízení.  
Dále poznamenáváme, že dle metodických doporučení AOPK (dostupných zřejmě i online) je nutné 
propustky zpracovávat tak, aby v případě, že se k jejich vytvoření využije křížení s vodotečí, zůstal po 
každé straně vodoteče alespoň 50 cm, ideálně více, široký suchý pás, který mohou k migraci využít 
živočichové, pro které migrace vodním tokem představuje neřešitelný problém. Právě takoví živoči-
chové by poté vytvářeli nebezpečné situace pro účastníky silničního provozu, což vyplývá z provádě-
ných průzkumů, neboť pokud nemají možnost projít po suchu pod tělesem vozovky, snaží se hledat 
cestu po povrchu vozovky.  

2. V souvislosti s výskytem zvláště chráněných druhů. viz bod 1., žádáme o doložení výjimky z ochrany, 
případně o doložení, že výjimka v tomto případě není nutná. 

3. Konečně se domníváme, že navrhovaná komunikace může představovat značnou hlukovou zátěž 
vzhledem k umístění v blízkostí zástavby v sídlením útvaru Robousy. Vzhledem k tomu, že již součas-
ná komunikace Jičín - Úlibice představuje značnou hlukovou zátěž, považujeme za vhodné tento 
aspekt řešit u navrhované komunikace. Navrhujeme tedy provést odhlučnění, a to nejen v úseku od 
nového kruhového objezdu směrem na Valdice, tak i v úseku mezi kruhovými objezdy. Navrhovaná 
opatření mohou zahrnovat celou škálu prvků, například protihlukovou stěnu, výsadbu zeleně, volbu 
druhu povrchu komunikace atd., ta, aby byla kompenzována intenzita dopravy, která touto stavbou z 
hlediska zasažené zástavby naroste. 

o V úseku navrhované silnice (km 1,398 – 1,990, úsek u Valdického rybníka) jsou navrženy 3 ot-

vory, které mohou využívat migrující zvířata: km 1,398 podchod pro budoucí cyklostezku (rá-

mová konstrukce světlosti 2,0×2,5m); km 1,428 a km 1,990 propust kruhového profilu DN 

1000mm.  

 Rámový podchod v km 1,398 nedláždit, nechat přírodní povrch – zapracovat do dokumenta-

ce pro stavební povolení. 

 Propust v km 1,428 je jen 20m od rámového podchodu, který mohou využívat lišky, ku-

ny,…, ponechat trubní propust DN 1000, pro žáby dostačující, větší živočichové budou vyu-

žívat sousední rámový podchod. 

 Propust v km 1,990 zvětšit na profil DN1600 - zapracovat do dokumentace pro stavební po-

volení. 

o Křížení se silnicí III/32843 do Robous (stará silnice I/35) je řešeno okružní křižovatkou. Ta 

zpomalí rychlost před vjezdem na stávající velkou okružní křižovatku a tím i zlepší hlukové 

poměry. 
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o Byla provedena akustická studie, z výsledků měření a výpočtů vyplývá, že by nebylo nutno na-

vrhovat protihluková opatření, přesto je navržena protihluková stěna od podchodu za okružní 

křižovatkou v délce 200m směrem k Valdicím. 

 Dne 29.2.2016 obdržel Stavební úřad Jičín námitku RWE GasNet, s.r.o, jako provozovatel distribuční 

soustavy a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 25.2.2016 zn. 

5001260976: 

1. Ke stavbě evidujeme pouze stanovisko RWE č.j. 5001050671 ze dne 9.1.2015 (předprojektová pří-

prava) 

2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace v ochranném a bezpečnostním pásmu plynáren-

ského zařízení. Poskytnuté podklady nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci. Toto stano-

visko nelze použít pro jednání se stavebním úřadem ani pro realizaci stavby. 

3. Pokud PD neobsahuje další stanovisko RWE, trváme na projednání PD před vydáním příslušného 

rozhodnutí. Stavba obsahuje i stavební objekt „SO 500 Přeložku VTL plynovodů“, do doby vydání 

tohoto stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. k projednané stavbě NESOUHLASÍME s vydáním 

rozhodnutí. Přílohy žádosti nejsou dostačující pro vydání rozhodnutí. 

o Pod zn. 5001196188 bylo dne 14.10.2015 vydáno stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., 

účel stanoviska  - odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení. 

o Dne 30.9.2015 byla podepsána Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících č. 161848 mezi RWE GasNet, s.r.o. zastoupen na základě plné moci 

společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. jako vlastník plynárenského zařízení a Královéhra-

deckým krajem jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení. Předmětem smlouvy 

je provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části VTL 2×plynovod DN 150 + vsazení 

chráničky v obci Jičín a Železnice, k.ú. Robousy a Těšín, které je v majetku vlastníka PZ a 

podmínky její realizace. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby II/286 Jičín, Robousy 

– Valdice, přeložka silnice SO 500, jejímž investorem je stavebník. 

o Dne 24.5.2016 byla podepsána Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících č. 4000201943 mezi RWE GasNet, s.r.o. zastoupen na základě plné 

moci společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. jako vlastník plynárenského zařízení a Králo-

véhradeckým krajem jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení. Předmětem 

smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části VTL 2×plynovod DN 150 + 

vsazení chráničky v obci Jičín a Železnice, k.ú. Robousy a Těšín, které je v majetku vlastníka 

PZ a podmínky její realizace. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby II/286 Jičín, Ro-

bousy – Valdice, přeložka silnice SO 500, jejímž investorem je stavebník. 

 Dne 22.1.2016 obdržel Stavební úřad Jičín námitku Správy železniční dopravní cesty, státní organi-

zace Oblastní ředitelství Hradec Králové: 

1. Reagujeme na Vámi vydané oznámení č.j.: MuJc/2016/1571/SU/PoR ze dne 18. 1. 2016 o zahájení 

územního řízení pro stavbu: Silnice II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka. Pro tuto stavbu jsme 

vydali souhrnné stanovisko k územnímu řízení č.j.: 5904/2015-OŘ HKR dne 27. 3. 2015 (viz příloha), 

ve kterém jsme požadovali zahrnout pozemek SŽDC p.č. 1562/2 v k.ú. Těšín do pozemků, na kterých 

bude stavba umístěna. Tento pozemek ve Vašem oznámení zahrnut není. Žádáme o zdůvodnění této 

skutečnosti. 

o Na tomto pozemku dochází pouze ke stavebním úpravám na stávajícím propustku. Protože se 

tento propustek neumísťuje, bude tato parcela zahrnuta až do řízení na stavební povolení, které 

bude vydávat speciální stavební úřad, odbor dopravy. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Poučení účastníků: 

Proti rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci územního řízení (účastníci řízení dle § 85 

stavebního zákona) odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého 

kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. 
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Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnu-

tí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připra-

veno k vyzvednutí. 

U záměrů zasahujících do území několika obcí se v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona doručuje 

vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů. Za den oznámení rozhodnutí se považuje 

patnáctý den vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce MěÚ Jičín nebo OÚ Valdice, OÚ Soběraz, MěÚ 

Železnice, resp. toho úřadu, který rozhodnutí vyvěsil nejpozději.   

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 úřa-

du, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speci-

álnímu 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 stav-

by oznámit Archeologickému ústavu V.V.I Praha 1 Letenská 4 stavební záměr a umožnit mu, nebo opráv-

něné 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 muze-

um 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Příloha: 

Situační výkres širších vztahů v měřítku 1:25 000 

 

 

 

mailto:archeolog@muzeumhry.cz
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Obdrží: 

 

žadatel (datová schránka) 

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 

 

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (vnitřní pošta MěÚ jičín, datové schránky) 

Město Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Obec Valdice, IDDS: bn3a6qy 

Obec Soběraz, IDDS: j43byib 

Město Železnice, IDDS: pz8a6ec 

  

ostatní účastníci (doručenky, datové schránky) 

Ing. Lenka Koubová, Benešova č.p. 440, Poříčí, 541 03  Trutnov 3 

Jozef Šulek, Jičínská č.p. 167, 507 11  Valdice 

Ilona Slezáková, U Monstrance č.p. 517/16, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Nelly Strnadová, 4898 Walkers Drive, RR # 2 Glencoe, Ontario NOL 1MO 

Ing. Zdeněk Vrba, Krakovská č.p. 376, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08  Liberec 8 

Simona Lebuc, Alée de la Galochere č.p. 107, 69480  Pommiers, France 

Bohuslav Rejfek, Na Radouči č.p. 1314, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Ing. Jiří Procházka, náměstí Osvoboditelů č.p. 1366/5, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 

Josef Pospíšil, Zámecká č.p. 61, 507 13  Železnice 

Bohumila Bydžovská, Nám. V. Čtvrtka č.p. 844, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Ing Josef Pospíšil, Okružní č.p. 364, 274 01  Slaný 1 

Marie Vošvrdová, Ruská č.p. 192, Nové Město, 506 01  Jičín 1 

Hana Bláhová, Náměstí Svobody č.p. 15, 507 13  Železnice 

Alena Pohlová, Jana Masaryka č.p. 1365/23, Nový Hradec Králové, 500 12  Hradec Králové 12 

Jaroslav Pluhař, Jičínská č.p. 111, 507 11  Valdice 

Ing. Jan Pluhař, Jičínská č.p. 97, 507 11  Valdice 

Ivo Pluhař, Vrchovinská č.p. 622, 509 01  Nová Paka 

Julie Myšková, Dvorce č.p. 2, 506 01  Jičín 1 

Marie Nováková, Vrchlického č.p. 351, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Drahomíra Řídká, Jiráskova č.p. 271/5, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Milena Tylová, U stadionu č.p. 765, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Ing. Lubomír Luks, M. Koněva č.p. 120, Holínské Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Miroslava Mádrová, U svobodárny č.p. 1180/14, 190 00  Praha 9-Libeň 

MUDr. Marie Krabcová, Pod Čeřovkou č.p. 654, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Renata Košťáková, Hradecká č.p. 330, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Zdeněk Košťák, Nad cihelnou č.p. 806, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Zdenka Kazdová, Sokolovská č.p. 237, Nové Město, 506 01  Jičín 1 

Josef Jirsák, nám. Míru č.p. 18, 507 11  Valdice 

Ing. Vratislav Jirásko, Gagarinova č.p. 380, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 

Miroslava Meisnerová, Huť č.p. 144, Pěnčín, 468 26  Huť 

Jindřiška Roušarová, Sídliště I č.p. 208, 257 44  Netvořice 

Miloslava Weisová, Kostelní č.p. 117/4, Stará Role, 360 17  Karlovy Vary 17 

MUDr. Jan Krabec, Sedličky č.p. 3, 506 01  Jičín 1 

Ing. Josef Fiala, Soběraz č.p. 29, 507 13  Železnice 

Marie Fialová, Sezemická č.p. 1374, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

Ing. Jaroslava Vojtíšková, Bezručova č.p. 1434/67, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 

Eva Moravcová, Zahradní č.p. 50, 507 11  Valdice 

Jiřina Havlová, Mladějov č.p. 80, 507 45  Mladějov v Čechách 

Marta Křídlová, Žeretice č.p. 106, 507 02  Žeretice 

Miroslav Hurtík, Radimského č.p. 939, Kolín II, 280 02  Kolín 2 

Jan Macek, Ke Hřbitovu č.p. 313, Kolín V, 280 02  Kolín 2 

Zemědělská společnost Radim a.s., IDDS: q87vk5s 

Milena Tylová, U stadionu č.p. 765, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Josef Dušek, Kosmonautů č.p. 795, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Stanislav Brendl, Těšín č.p. 15, 507 13  Železnice 

Dagmar Stehlíková, Husova č.p. 266, 507 13  Železnice 
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Jana Drbohlavová, nám. Míru č.p. 6, 507 11  Valdice 

Věra Samcová, Železnobrodská č.p. 596/6, Praha 9-Kbely, 197 00  Praha 97 

Zdenka Tomášková, Severní č.p. 159, 507 11  Valdice 

Božena Čurdová, Zámostí č.p. 13, Zámostí-Blata, 506 01  Jičín 1 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

RNDr. Vlasta Bucharová, Mečíková č.p. 2855/2, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 

Ing. Jan Kamenický, Alšova č.p. 1640/11, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1 

Alena Bubeníčková, Aloisina výšina č.p. 640/124, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 

Eva Benešová, Bradlecká Lhota č.p. 20, 507 13  Železnice 

Břetislav Breuer, Husova č.p. 129, 507 13  Železnice 

Jan Breuer, Radim č.p. 88, 507 12  Radim u Jičína 

Věra Blažková, Kněžnice č.p. 6, 506 01  Jičín 1 

Jitka Košvancová, Psinice č.p. 97, 507 23  Libáň 

Břetislav Blažek, Kněžnice č.p. 6, 506 01  Jičín 1 

Miloslava Babáková, Přátelství č.p. 522, Nové Město, 506 01  Jičín 1 

Hana Chodúrová, Dvorce č.p. 9, 506 01  Jičín 1 

Martin Draslar, Jetelová č.p. 2857/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 

Jitka Draslarová, Semická č.p. 3289/3, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 

Alena Hercíková, Robousy č.p. 132, 506 01  Jičín 1 

Marie Jandová, Robousy č.p. 132, 506 01  Jičín 1 

Ing. Libor Sedláček, Tyršova č.p. 293, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Eva Wolf, 1060 Fifth Avenue, Apt. 8C, 10128  New York, United States 

Věra Albrechtová, Studeňany č.p. 46, Radim, 507 13  Železnice 

Jiří Urbánek, Brdlíkova č.p. 191/9, 150 00  Praha 5-Motol 

Volše Jičín, Kollárova č.p. 116, Holínské Předměstí, 506 01  Jičín 1 

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Hradec Králové, IDDS: uccchjm 

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd 

 

dotčené orgány (datové schránky, vnitřní pošta MěÚ Jičín) 

Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01  Jičín 1 

Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01  

Jičín 1 

HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e 

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo nám. č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

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 

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 

nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk 

  

ostatní (vnitřní pošta MěÚ Jičín) 

Technické služby města Jičína, Textilní č.p. 955, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

Městský úřad Jičín odbor investiční výstavby, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01  Jičín 1 

 

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 Jičín 

p.č.1274/1, 1716/6, 1716/7, 1716/21, 1716/28, 1716/29, 1726/14, 1766/6, 1766/8, 1766/9, 1766/10, 

1766/11, 1766/12, 1766/13, 1766/14, 1766/15, 1766/16, 1766/17, 1766/18, 1767/8, 1767/10, 1767/11, 

1767/12, 1767/13, 1767/14, 1767/15, 1767/16, 1767/17, 1767/18, 1767/20, 1767/21, 1767/22, 1773/9, 

1773/11 a st. 3519 

katastrální území Robousy 

p.č. 820/13, 820/18, 822/5, 822/38, 822/48, 864/1, 866/2, 867/2, 867/114, 867/115, 873, 891/8 
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katastrální území Těšín 

p.č. 1501/72 

katastrální území Valdice 

p.č. st. 296, 300, 339, 435 

katastrální území Soběraz 

p.č. 419/2, 419/4, 419/10 

 

 

Veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží: 
Obecní úřad Valdice, Jičínská 37, 507 11 Valdice 

Obecní úřad Soběraz, Soběraz 70, 507 13 Železnice 

MěÚ Železnice, Náměstí Svobody 1, 507 13 Železnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů 

Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce je dnem doručení 

 

 

 

Úřední deska MěÚ Jičín vyvěšeno dne: 8.7.2016 sejmuto dne:  

     

Úřední deska MěÚ Jičín elektronicky vyvěšeno dne: 8.7.2016 sejmuto dne:  

     

     

Úřední deska OÚ Valdice vyvěšeno dne:  sejmuto dne:  

     

Úřední deska OÚ Valdice elektronicky vyvěšeno dne:  sejmuto dne:  

     

     

Úřední deska OÚ Soběraz vyvěšeno dne:  sejmuto dne:  

     

Úřední deska OÚ Soběraz elektronicky vyvěšeno dne:  sejmuto dne:  

     

     

Úřední deska MěÚ Železnice vyvěšeno dne:  sejmuto dne:  

     

Úřední deska MěÚ Železnice 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 
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