
 *MUJCX013SLRA* 
 MUJCX013SLRA 

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

 

Č.j.: DOP/2022/14850/Rih Jičín, dne 27.05.2022 

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

 

Oprávněná úřední osoba: 

Radomír Říha – referent odboru dopravy 

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A  
 

Oznámení o zahájení stavebního řízení    

 

                  Dne 25.05.2022 podala ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD; 

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, POBOČKA JIČÍN 

HAVLÍČKOVA 56, 506 01 JIČÍN – IČ - 01312774, ZASTOUPENÁ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI 

ING. PAVLEM SVOBODOU Z FIRMY GEOCART CZ A.S., SE SÍDLEM VÝSTAVIŠTĚ 405/1, 603 

00 BRNO -  IČO – 25567179  žádost na vydání stavebního povolení pro stavbu:  

 

 

„ POLNÍ CESTA C 01 V K.Ú. BŘEZINA U JIČÍNA “,  

 

POVOLOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY : 

 

SO 101 –  POLNÍ CESTA 

SO 801 – DOPROVODNÁ ALEJ 

SO 802 –  KÁCENÍ 

 

UMÍSTĚNÁ NA POZEMCÍCH PARC. Č. : 

 

824 – OSTATNÍ PLOCHA – OSTATNÍ KOMUNIKACE, 825 – OSTATNÍ PLOCHA – OSTATNÍ 

KOMUNIKACE,  

 

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ  BŘEZINA U JIČÍNA. 

 

Stručný popis stavby: 

 

SO 101 – POLNÍ CESTA : 

 

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty C 01 kategorie P 5,0/30 v délce 602m, která je 

v současné době zpevněná v km 0,000 – 0,453 rozrušeným penetračním makadamem a km 0,453 – 0,602 

zahliněnou štěrkodrtí. Zpevnění polní cesty bude realizováno v provedení asfaltobeton; návrhová 

rychlost 30 km/hod, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

 

Příjezd ke staveništi bude zajištěn po místní komunikaci vedoucí z obce Březina. Po dobu realizace 

stavby bude nutné na vhodném místě umístit dočasné dopravní značení.  

 

Přístup k parcele polní cesty je zakreslen na výkresu C.3. – situace stavby / je součástí PD stavby/. 
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SO 801 – DOPROVODNÁ ALEJ : 

 

Jedná se o výsadbu doprovodné aleje podél stávající hlavní polní cesty C 01. Je doporučeno, aby realizace 

prací na stavební objektu SO 801 – Doprovodná alej probíhala až po dokončení všech stavebních prací na 

stavebních objektech SO 101 – Polní cesta a SO 802 – Kácení. 

 

Podél polní cesty dojde v úsecích km 0,0455 – 0,1455, km 0,1745 – 0, 3645 a km 0,4505 – 0,601 

k výsadbě ovocných stromů krajových odrůd vhodných pro Jičínsko. Výsadba bude provedena pravidelně 

v linii po osové vzdálenosti 10m, minimálně 2m od krajnice cesty. Celkem bude vysazeno 47 kusů 

ovocných dřevin / viz tabulka dřevin, možno v případě jejich nedostupnosti zvolit jiný druh po dohodě 

s investorem /, preferovány jsou tvary – polokmen a vysokokmen vždy na semenných podnožích, 

prostokořenné. 

 

SO 802 – KÁCENÍ : 

 

Při realizaci stavby dojde ke kácení dřevin z obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, jedná 

se o dvě plochy zapojeného porostu slivoně o výměře 17 m2 a 21 m2, vše na p. p. č. 824 v k.ú. Březina u 

Jičína. 

 

Podrobný popis předmětné stavby včetně jejích technických parametrů je uveden v PD stavby, kterou 

ověřila oprávněná osoba – autorizovaný inženýr  pro dopravní stavby  ING. VÍT RYBÁK – ČKAIT 

– 1000609. 

 

 

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

zahájeno stavební řízení. 

 

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámeno zahájení společného územního 

 a stavebního řízení veřejnou vyhláškou -  

 / viz ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu /. 

 

 

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

stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) 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 

v platném znění od ústního jednání a místního šetření. 

  

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

důkazy nejpozději do 

 

 

13.07.2022, 

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

přihlédnuto.   
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 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 a do PD stavby lze nahlédnout na odboru dopravy  MěÚ Jičín, ul. 17. listopadu, 

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

v jiný pracovní den po domluvě). 

 

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  razítka 

                                                                 

 

                                                                                                              Ing. Martin Duczynski 

                                                                                                            Vedoucí odboru dopravy 

 

 

Příloha: 

 

•   situace širších vztahů 

 

 

Tento dokument musí být veřejně vyvěšen na úřední desce MěÚ Jičín a OÚ Březina po dobu 15 

dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 

správního řádu. Patnáctý den je posledním dnem oznámení. 
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Datum vyvěšení:……………………………                      Datum sejmutí……………………………… 

 

………………………………………………                      ……………………………………………….. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                               Razítko:                           

 

V elektronické podobě:                                                      V elektronické podobě: 

Zveřejněno od :……………………………                         Zveřejněno do :……………………………                                  

 

………………………………………………                      ……………………………………………….. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                               Razítko:                           

 

 

Rozdělovník – oznámení obdrží: 

 

Účastníci podle § 109, písm. a) stavebního zákona: 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 

IDDS: Z49PER3  / POBOČKA JIČÍN – ING. JAROMÍR KREJČÍ / 

GEOCART CZ A.S., IDDS: 3V2D84R  / ING. PAVEL SVOBODA – ZMOCNĚNEC / 

 

Účastníci  podle § 109 písm. b, c, d, e, f) stavebního zákona: 

 

OBEC BŘEZINA, IDDS: SQ2APNZ 

OBEC OSTRUŽNO, IDDS: PKKA9IG 

CETIN A.S., IDDS: QA7425T 

 

Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru): 

 

Katastrální území Březina u Jičína: 

 

5/4, 64, 73, 651, 657, 658, 677, 683, 690/1, 690/2, 693, 696, 699, 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 811, 

825, 826. 

 

dotčené orgány 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, 506 01 JIČÍN 1 

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

VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 

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

VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, 

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D 

KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R 
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