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V Novém Městě nad Metují, dne 15.07.2022

OBEC MEZILESÍ, Mezilesí 95, 549 23 Mezilesí

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
OBEC MEZILESÍ, IČO 00272833, Mezilesí 95, 549 23 Mezilesí
(dále jen "žadatel") podal dne 11.07.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
parkovací pás podél silnice III/28522
Mezilesí
(dále jen "stavba") na pozemcích p. p. č. 463, 468/3, 568/1 dle KN v katastrálním území Mezilesí u
Náchoda. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
parkovací pás s 10 parkovacími místy s kolmým řazením a opěrnou zdí u komunikace III/28522
Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení a podle § 94m stavebního zákona
upouští od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a současně žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení stavby. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci
řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor
výstavby a regionálního rozvoje, úřední dny pondělí, středa 8-17 hod.).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
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dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Lenka Štoková
referentka Odboru výstavby a regionálního rozvoje

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. OBEC MEZILESÍ, IDDS: e49b58q
sídlo: Mezilesí č.p. 95, 549 23 Výdejní místo Mezilesí
2. Eva Kreclová, Sendraž č.p. 21, 549 01 Nové Město nad Metují 1
3. Václav Krecl, Sendraž č.p. 21, 549 01 Nové Město nad Metují 1
4. Hana Zákravská, Mezilesí č.p. 47, 549 23 Výdejní místo Mezilesí
5. Jiří Linhart, Čajkovského č.p. 908/10, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
6. Hana Linhartová, Čajkovského č.p. 908/10, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
7. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 4 (souhlas dne
30.05.2022 + smlouva o výpůjčce + smlouva o právu provést stavbu sjezdu)
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 (věcné břemeno k p.č. 568/1, vyj.
zn.0101660997 ze dne 07.01.2022)
9. OBEC SENDRAŽ, IDDS: 4nqa6iw
sídlo: Sendraž č.p. 22, 549 01 Nové Město nad Metují 1
10. Tomáš Jánský, Mezilesí č.p. 53, 549 23 Výdejní místo Mezilesí
dotčené správní úřady
11. Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního
prostředí, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01 Nové Město nad Metují 1 (KZS-36/22 ze dne 15.06.2022)
12. Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, orgán územního
plánování, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01 Nové Město nad Metují 1 (KZS-36/22 ze dne 15.06.2022)
13. Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství,
náměstí Republiky č.p. 6, 549 01 Nové Město nad Metují 1 (KZS-36/22 ze dne 15.06.2022)
14. Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát,
IDDS: urnai6d
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2 (stanovisko č.j. KRPH-627992/ČJ-2022-050506 ze dne 30.06.2022)
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