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Městský úřad Nové Město nad Metují
odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 6,549 01Nové Město nad Metují' tel. 491 419 61 1, fax. 491 419 623

Spis. zn.: Yýst' 559l20I2lS
Cj: NMNM/1084/2018/OVRR/SkM
Vyřizuje: Ing. Skalský Miloš

NarroŘaNsKÁ a.s., Nahořany 112.,549 07 Nahořany
OBEC xa.rroŘanY, Nahořany 16,549 07 Nahořany

V Novém Městě nad Metuií' dne 24.01 .201B

USNESENI
Výroková část:

Městský úřad Nové Město nad Metují' odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušný správní

orgán

p ř e r ušu j e

podle $ 64 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákonač)' 50012004 Sb., správní řád' ve znění pozdějších předpisů

územní Íízenizahájené podáním žádosti dne26'|.2012 r.e r'ěciumístění Stavby:

Posklizňová linka

na pozemcích parc. č. 5316,6415,64150,6415I d|eKN v katastrálním izemiMěstec u Nahořan, parc. č.

31Il2,1070 dle KN v katastrálním územiNahořan1'nad Metují. ktery podal

NAHoŘANSKÁ a.s.,IČo 25289s4s,s49 07 Nahořany 112

(dále jen ,,žadate|,,) a na žádost Žadate|e prodlužuje termín přerušení územního řízení do

31.3.2018

Účastníci Ťízení na něž se vztabýe rozhodnutí správního orgánu:

};AHOŘANSKÁ a.s., Nahořany 1|2,549 07 Nahořany

odůvodnění:

Žadate| dne 11'1.2018 podal žádost o prcdloužení termínu přerušení Íizeni o umístění stavby

Posk|izňové linky na ýše uvedených pozemcích do 3I.3.2018.

Správní orgán Žádosti vyhověl a vydal usnesení, kter1ým schválil prodloužení přerušení výše

uvedeného územního Íizeni' Důvodemje aktualizace stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců

inženýrských siti, Žadatel nadále jevi zájem o pokračován i v Íízeni, dne 8. 1 .20 1 8 se dostavil na stavební

úřad, aby projednal další postup po vyřešení předběžné otázky, kterou bylo vydání územního plánu obce

Nahořany s nabytím účinnosti dne 17.11.2017. Proto nepatrné překročení lhůty v podání žádosti o

prodlouiení nepovažuje stavební úÍad zanatolik zilvažné, aby řizení podle $ 66 odst. 1 písm' c) správního

řádu zastavil.

Správrrí orgán rozhodl, jak je uvedeno vel výroku rozhodnutí, za polžiti ustanovení právních

předpisů ve výroku uvedených'
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Účastníci Íízení - další dotčené osoby:

Správa silnic IGálovéhradeckého kraje' Václav Bohdashý, Jan Fingr, Jiří Macháně' Jiří Rousek' olga
Mencová, Jana Vanžurová, Uřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových, Vladimír Fejfar' Miloslava
Fejfarová' Ing. Jana Peterková

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení keKrajskému úřadu
Královehradeckého kraje, Pivovarské náměsti 1245,500 03 Hradec Králové' oclboru územního p|ánování
a stavebního řádu podáním u zdejšího správního olgánu' Podle $ 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá
odkladný účinek'

odvolání se podává s potřebným poětem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby kaŽdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů'
vyhotovíje správní ors11 11 náklady účastníka. odvoláníjen proti odůvodnění usneseníje nepřípustné.
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účastníci řízení podle s.ďsŤásr:" í stavebnilro zákona(ednotlivě) :
L NAHORANSKA a.s.,IDDS: ngwvaef

sídlo: Nahořany č.p. l |2,549 07 Nahořany nad Metují
2. obec Nahořany, IDDS: xfba58i

sídlo: Nahořany č.p.76, 549 0,| Nahořany nad Metují
účastníci řízení podle $ 85 odst. 2 stavebnilio zákona (veřejnou vyhláškou) :
3. Správa silnic Královéhradeckého kraje' IDDS: 6m8k|ey

sídlo: Kutnohorská č.p. 59123,P|ačice, 500 04 Hradec Králové 4
4.Yác\av Bohdashý' Městec č.p. 8, Nahořany, 551 01 Jaroměř 1
5. Jan Fingr, Městec č.p' 2, Nahořany, 551 0l Jaroměř 1
6. Jiří Macháně, Nahořanská č.p.302, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují 1
7. Jiří Rousek, Městec č.p. 11, Nahořany, 551 01 Jaroměř 1,
Zastoupen: Mgr. Lukáš Rothanzl, IDDS: 2bpi2ej

místo podnikání:Teplého č.p '2786,530 02 Pardubice 2
8. olga Mencová, V Peklovcích č.p. 504, Pražské Přednrěstí, 566 01 Vysoké Mýto
9. Jana VanŽurová, PraŽská č'p. l550, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 1
l0. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkorných, IDDS: 96vaůe

sídlo: Rašínovo nábřeŽí č.p' 390142, Nové Město, 128 00 Praha28
1 l. Vladimír Fejfar, Nahořany č.p. 37, 549 07 Nahořany nad Metují
12. Miloslava Fejfarová, Nahořany č.p.37,549 07 Nahořany nad Metují
13. Ing. Jana Peterková,U kříŽe č,p' 631120, Jinonice, 158 00 Praha 58

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu ] 5 dnů, přičemž poslední den této lhůty je dnem jeho

doručení,

Po dobu vyvěšení písemnosti na úřední desce byla tato písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkoý
přístup.
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Toto oznómení musí být vyvěšeno od okamžiku obdržení po dobu l 5 dnů. Po uplynutí této lhůty musí být potvrzené

vráceno zpět Městskému úřadu Nové Město nad Metují, odboru výstavby a regionólního rozvoje


