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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Veřejnou vyhláškou
Stavebník, Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično, IČ 00275069, zastoupena Ing. Tomášem Rakem,
Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČ 74156179, podala dne 21. února 2019 u zdejšího
speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ u č. p. 151-157“
(dále jen „stavba“) v obci Lično na pozemcích p. č.: 699/18, 186/1, 186/3, 186/19, 3754,
3751, 186/24, 186/20, 186/15, 181/1, 181/20 v k. ú. Lično.

Popis stavby:
Předložená dokumentace řeší realizaci stavební úpravy místních komunikací v obci Lično, v západní
části, u č. p. 151-157. Součástí projektu je i připojení jednotlivých nemovitostí na komunikaci pomocí
zpevněných sjezdů a zpomalovací práh. Komunikace jsou navrženy jako obousměrné v šířce 5,5 m,
jsou neprůjezdné, ve 3 větvích – větev A délky 230,41 m, větev B délky 91,73 m a větev C délky
125,60 m. Na konci větve A je navrženo úvraťové obratiště. Celková délka všech tří větví je 447,74 m.
Podél komunikace jsou uvažována odstavná parkovací podélná stání (15 + 1 ZTP). Dopravní plochy
jsou navrhovány z části jako asfaltobetonové, v obytné části pak z důvodu likvidace dešťových vod
z betonové dlažby. Odvodnění je pak řešeno pomocí nových a stávajících posunutých uličních vpustí a
dešťové kanalizace. V rámci projektu je řešeno i veřejné osvětlení – výměna sávajících svítidel za
LED svítidla. Projekt nepočítá s kácením vzrostlé zeleně. Sávající vzrostlé stromy v blízkosti stavby
budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon)
oznamuje
v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní
správy a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry

staveniště z územního řízení a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby,
upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní
orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze
k seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž
stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního
zákona.
Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může 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 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 anebo územního opatření
o asanaci území se dle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů lze nahlédnout na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad
Kněžnou, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, v úřední dny pondělí a středa, 8 – 17
hod., nebo po telefonické domluvě v jiné dny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):
Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično, zastoupena Ing. Tomášem Rakem, Truhlářská 264/22, 503 41
Hradec Králové
- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (vlastník stavby):
Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemků):
Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično
Správa silnic KHK p. o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Miroslava Valentová, Lično 93, 517 35 Lično
- Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník
staveb na pozemku, věcného břemena):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm-identifikován parc. číslem pozemku):

k. ú.: Lično (683591)
– 186/4, 186/16, 186/17, St. 230, St. 231, St. 232, St. 233, 186/18, 186/22, 215/33, 215/34,

215/35, 215/36, 215/37, 215/38, 215/39, 186/22, 187/3, 187/2, 180/4, 179/7, 181/19, St. 134,
181/22, 181/17, 181/18, 181/25, 181/21, 181/14, St. 112, 186/13 v k. ú. Lično

Lidmila Nováková v. r.
Odborná referentka OVŽP
MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Otisk úředního razítka

oznámení o zahájení stavebního řízení „STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ u č. p. 151-157“ včetně graf. přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu
15-dnů. Poté bude vráceno správnímu orgánu, který dokument vydal.
Toto

.....................................................
Datum vyvěšení

...................................................
Datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové – DS
Miroslava Valentová, Lično 93, 517 35 Lično
Obec Lično- DS
CETIN a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha - DS
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno - DS
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín - DS
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – DS
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – veřejná vyhláška
OÚ Lično – veřejná vyhláška
Na vědomí dotčeným orgánům:
MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP, oddělení životního prostředí
KŘ policie KHK, dopr.inspektorát, Zborovská 1360, Rychnov n.Kn.
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na
Spravedlnosti 2010, 516 01 rychnov nad Kněžnou
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