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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Město Vamberk, IČ 00275492, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 

 (dále jen "žadatel"), dne 11.6.2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk - komunikace 1. etapa 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 1827/1 (ostatní plocha - silnice), 1065/3 (ostatní plocha - zeleň), 

st. 946 (zastavěná plocha a nádvoří), 1104/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 2490 (ostatní plocha - 

jiná plocha), 1104/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vamberk. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

- Revitalizaci obytné skupiny Jiráskova Vamberk - komunikace 1. etapa na pozemcích parc.č. 1827/1, 

1065/3, st. 946, 1104/3, 2490, 1104/1 v katastrálním území Vamberk. Jedná se o úseky 2 a 3, a z 

úseku 1 se povoluje pouze veřejné osvětlení. 

- Soubor staveb, kde stavbou hlavní je SO 401 veřejné osvětlení a stavbou vedlejší jsou SO 101 

komunikace, SO 801 vegetační úpravy. Výstavba nového veřejného osvětlení, stavební úpravy a 

výstavba parkovacích ploch a přístupových chodníků, obnova zeleně.  

 

Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m stavebního zákona zahájení společného 

řízení. Stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení záměru. Z těchto důvodů upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány 

mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě 15 

dnů od doručení oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě 

důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad 

Vamberk, odbor stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 12:00-17:00 hodin). 

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 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
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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. 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

Lukáš Chaloupka, DiS. 

referent odboru 

stavební úřad MěÚ 

 

Doručí se jednotlivě: 

- účastník řízení (dodejky) dle §94k písm. a) a b) stavebního zákona: 

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 

 

- účastník řízení (dodejky) dle §94k písm. c) stavebního zákona: 

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,  

128 00 Praha 2 

 

- účastnící řízení §94k písm. d) stavebního zákona: 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  

GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 

Vamberecká voda, s.r.o., Radniční 102, 517 54 Vamberk 

VAMBEKON, s.r.o., Na Struhách 536, 517 54 Vamberk 

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 

 

- dotčené orgány: 

HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou, 

KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, 

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního úřadu a 

úřad územního plánování, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, 

Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Teplého 1899, 530 02 Pardubice (Vaše sp.zn. 

84372/2020-1150-OÚZ-PCE) 

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 

Hradec Králové 

Městský úřad Vamberk, oddělení životního prostředí a silniční správní úřad, Husovo náměstí 1, 517 54 

Vamberk 

 

Veřejnou vyhláškou se doručí: 
- účastníci řízení dle §94k písm. e) stavebního zákona: 

Vlastníci následujících pozemků a staveb na nich: 

pozemek parc.č. st. 750, st. 943, st. 947, st. 1257, st. 1258, 1065/6, 1065/19, 1100/1, 1825/1, 1827/2 

v katastrálním území Vamberk. 
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Veřejnou vyhlášku k doručení vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

obdrží: 

 

Městský úřad Vamberk 

 

 

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

nejméně po dobu 15 dnů. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 16.04.2021 

Bude sejmuto dne: 03.05.2021   

Sejmuto dne:  

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 


