
vEŘEJNÁvYHrÁŠre
Městský úřad Nové IVIěsto nad Metují
odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Repúut*y e , š+g otNové Město nad Metují, tel. 491 4|9 611' fax. 491 41,9 623

Spis.zn.: Yýst.559l20I2lS
Čj.. NMNM/2902I2018/oVRR/SkM
Vyřizuje: Ing. Skalský Miloš

N.q.HoŘANsKÁ a.s., Nahořany 112,549 07 Nahořany
OBEC NarroŘaNYo Nahořany 76,549 07 Nahořany

V Novém Městě nad Metují, dne 09.03.2018

vÝzvn'
vYJÁDŘENÍ r pooaNÉnn onvoI,ÁNÍ

Jiří Rousek, Městec l.1, 551 01 Nahořany
zastoupen: Mgr. Lulcáš Rothanzl, Teplého 2786,530 02 Pardubice

podal odvolání proti usnesení, které vydal Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a

regionálního .ozuoj" jako správní orgán dne 24.1.2018 pod spis.zn. Výst. 559l2012ls, č'i.

NŇn\rN4ltos4/2018/ovRR/SkM na zák|adé žádosti, kterou dne 26.1 .2012 poďa|

NAHoŘANSKÁ a.s., IČo 252s9845,549 07 Nahořany 1t2

Správní orgán Vám podle $ 86 odst' 2 zákonaě. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnipozďějších předpisů

zásílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás

abyste se k němu vyjádřil ve
dnem po lyvěšení.

v y z ý v á '

lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy. Yýzvaje doručena patnácým

Do obsahu odvolání je možné nahlédnout ua

výstavby a regionálního rozvoje.
Městském úřadě Nové Město nad Metují, odbor

Poučení:

V rámci svého vyjádření se můžete vyjádřit ke

odvoláních a navrhnout další důkazy.
K nově navrhovaným důkazům správní úřad dle $

tehdy' pokud jste je nemohli uplatnit dříve'

d
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všem skutečnostem uváděným v podaných

82 odst. 4 správního řádu přihlédne pouze

K vy'jádřením a důkazům navrŽenýmpo stanovené lhůtě správní orgán nepřihlédne.

: Ing. Miloš Skalský
'..'vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje

Příloha:

- stejnopis podaného odvolání
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obdrží:
účastníci řízení podle $ 85 odst. 1 stavebního zákona (ednotlivě) :
1. NAHORANSKA a.s.,IDDS: ngwvaef

sídlo: Nahořany ě.p. IIz,549 07 Nahořany nad Metují
2' obec Nahořany, IDDS: xfba58i

sídlo: Nahořany č.p. 76,549 07 Nahořany nad Mefují
účastníci řízení podle $ 85 odst. 2 stavebního zákona(veřejnou vyhláškou) :
3. Správa silnic Královéhradeckého kraje,IDDS: 6m8k8ey

sídlo: Kutnohorská ě.p' 59123, Plaěice, 500 04 Hradec Králové 4
4.Yác|av Bohdaský, Městec č.p. 8, Nahořany, 551 01 Jaroměř 1
5. Jan Fingr' Městec ě'p'2,Nahořany, 551 01 Jaroměř l
6. Jiří Macháně, Nahořanská č.p. 302,Króin,549 01 Nové Město nad Metují 1
7. Jiří Rousek, Městec č.p. 11, Nahořany, 551 01 Jaroměř 1,

zastoupen: Mgr. Lukáš Rothanzl, IDDS : Zbpi2ej,
místo podnikání: Teplého č,.p'2786,530 02 Pardubice 2

8. olga Mencová, V Peklovcích č.p' 504, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýo
9' Jana Vanžurová, Pražská č.p. 1550, Staré Město nad Mefují, 54,| 01' Náchod 1
to' Úrad pro zastupování státu ve věcech majetkornýcir, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží ě.p.390142, Nové Město, 128 00 Praha 28
11. Vladimír Fejfar, Nahořany ě.p.37,549 07 Nahořany nad Metují
12. Miloslava Fejfarová, Nahořany č'p.37,549 07 Nahořany nad Metují
13. Ing. Jana Peterková,IJ křiŽe ě'p. 631/20, Jinonice' 158 00 Praha 58

Tato veřejná vyhlaška musí ý uyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, přičemž poslední den této lhůty je dnem jeho

doručení.

Po dobu vyvěšení písemnosti na úřední desce byla tato písemnost meřejněna i způsobem umožňujícím dálkoý

přístup.

vyvěšeno dne: sejmuto dne:

podpis, razítko podpis, razítko

Toto oznámení musí být vyvěšeno od okamžiku obdržení po dobu 15 dnů, Po uplynutí této lhůty musí být ponrzené

vráceno zpět Městskému úřadu Nové Město nad Metují, odboruýstavby a regionálního romoje
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frqjiak* útad l{rá|Eťeft ředĚfikÉ'ffi kraiĚ

odbpr tkeryr*r{be ptdncvirxí a suwh.*íhg řád'u

Fivorr*rahÉ ffiňrldg{Í 1345. 5uil #í řlradru l{ní!otÉ.

ýrastřzéniiwín:

Ír!Égek'ř úřa{' frotrÉ iltěse ned Metuj{

odbar nístavs a r*gioxi|nilre roevnje

rrtrn€mí EegutÉikv E- 549úx t{o'ďÉ ti*Ěgfg $d í.dĚtuiÍ

ffj 5p' fil. t{ř5ť' 55g/wÍ4t * ď'ř. lLŤii.í}llďfffie{1ěn'Í##ffiffÉ'tí''.Í

odso|st€* #řífuE;€lt

nalr. 6' ledrta x*5*' bvrem ť*íÉstxr čp" lt, l{ahořary, 5510t Jarornéi }

Etr5Í" fiď'P{.,Í'tÍ&dšťÍ'! tsEt&gsÍfÍÉffi! qďmofuíteÍu

ťi& **re&ix{.ipňcÉláís,r,o.
T'pl*# Í7$ř' 3:*#t řiíá*&Én
tai.l řás 15'''''''''''''''Ě'4l}t.. c*;ffi: pnurťffi r&kÍae

csvolAHl

- proti usres**i |h{Ě5t5É19 .úfur11 f{nryé í*&tg nad lv*etr$í'.odh*na v$s*a13py a regio.

n*|ďho ro*.o!e. ze dne 24' |eŇrn Ž81E" ť-}. řs\.t|{htť}se{.rg.Blsrés1ltsff5e&{

*ffi**

*rř{ňÉi#;řk|&.'^?
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lděstsÍi, úřad N€ťé lvtěsto nad fu*etrrjí, *dbor rrf5EI".bY a rEgigfi'{ÍÍtihs ror'-,*;ie {dá]|e jťil ..5f#-

vebni úřed1, USHE5EHÍM ze drre 24' |ed*e tfl3s" ej. tt!Y!r,]|iť1s*4/ŽsjBlG!€fi/5kr'{, rirrhc.d|

o přerušeni Úzenrního řÍzenÍ o umístÉnÍ oEťbY *Ps5kiizňgl.i* tÍnka". na pozemci'd1 parc. i' 5'3/6'

il15,64150, 64/51 d|e KN v kata:trá|ním úz.e.mí MĚstec u Hahořarrn p*rc. č. 3tV3, 1Ú7B dle KN r, ka.

ta*rá|nim r]:emi ttahďany nad Metrrjí. U..lese*É umeseni b1río na s|ředni d.e5ce stauebniho i'řEdu

..'1*'Ěieno dne 29' ledna ?'018.

Pro{i shoró #trfikgrranÉrpu unesrní sĚa'ťebnítp úřadu rt.d*e 24. |*dna Žsl.B ťrnto odvo|a-

;te| Fodá...é pío5tředn.*vím právníhg rÉstupce {pďnri rno*Íž z al*ženg ge ppise} vE 5mysiu u'sianoveni

s E! a nÉs|. zdkona č. 5oolŽao4 5b., spnfunřfiád, ve rn€nl pold€jíich předpiis& {d;ile jen.:preimíiá,d"}.

řádné a včas

gt|u*{ání '

}ínri napadá předraétné wneseni v re[é.m rceleltu- d tB ffo 1eh* ít{pr*rkomnateln+st a nerék*r.r.ort'

|tdví l'térg rtĚri u,.'ádÍ rejm]ana Bá!íÉdUií# s*r.at*fngstÍ.

' l
. a t

*ě*parienÉ ua..:esr'n.Í jt nepÍerlraqmate|ftÉ * nezÉkgnné

,lta,qelar.rř úřad .nap*depri.rt'l usnesenlr* ,a,€rcvět žádosti společnoíi I{ÁHORÁNSi(Á a'5. {|Čc

Ž52BBs45, $,l*hofuny nu, Fgť sÁtg sP} _ p*'dan* drle li. ledna ]018 - a přen-ii ;hc.a uveťere

Úze.rrlni řirení óg 3;1' březgra 3B1&. T*kÉ pr* tičkov.ét* $$n€selí' coby ryp roárodnuti 111ž;vený o;erÍe-

...iínrr pr.r řešenJ pr*r.esnieh ĎÍ'dŽĚ*, sť !i c{.p*vic.|ajÍrím rg$ahu uptatli*ji poíadar.l*.siano..ené obe..rě

pr* {a.rerttornl} rozlraclnuti dle & 67 E ná:il" gp;fi1effhg řÉd{'. Fřede.ršár* lle *dl.j:at na usrann'eni 9 68

spnávníro fudu' dle aěnož ie nj. natné uvési ve r;1ro|(lJ rorhgdnr.ltí {ugre'errí! Fráw*í us{ars|Enl

podie rÉ.ri bro Íozho(lotáf'o, a Y oď||porgri owoci r.ireka a soť.řlpeiíEí rbmw. átrl'}iĚ * sprá*nÍ

orsifi iTd pň tro*rocgri roaoarťr a pri v*kbt* lrlir*rr P;=dFisů.

*ď*vod*ě4i gtaÝefuníffi rjp6de1n YYdar*Éhp uxntserÍ pi*orn :efij!'d e konste'iarriní podjní

ÉiiďĚ5trÍ a wr{rrky o att6a;l|řa{i stangru,i,5*k ďo'téerrýc|.l orgánů a správců sÍtr. Takovéto cdw.od:réni ';e

via.lt v perlptt,tiruÉ *ďka aganÉ ldk*rrnÉ l).gra',ry.a z mdste&É specifi*aranÝďr oůvoců napro5to $ePo-

s.tačujki a latéřLi}* cetÉ ugn€seťrí r+epř*k.ctmate{nasti"

9lravební aifu.l :e předeviínt rce|e cpornnÉl wpoř&tat s uffinry.'enim 9 64 odsl 4 správnifio

ťátt.l, i,|enétroŽ p|atí, ie: -ff,ixai Íet přerušrl rrs dsh{Í nrlbÍtn ě nuťn*rs, F# pcsttrp* @le d*gvc:ů 2 a

3 spróvni argón při urirní deby yře*deni psfuiíáí ir ncívrtfl Úř'eďníF"g.. TakÉ v *,dbarnÉ |iteratr*ře {vb

*pr porĚšir' j a *ot.: wópgi řód-|éornsflt{íi' 1..4'c|.:Praha, t'll" Be,rk' 2Bt5"s' 312 a lráal''; či VEil-

RAL J.: sprrÍvn í řad. |{ornentčř- 2' vyd. Prcha: Rírl'sr. |var*a Hexrlerm.d - EŮvA P*LY&D|.'é- 2*17, s- 5*3

a násl.} panuje shcda, že v připad€ posurcvár*í šédoxi g pí*ru$ení řílení '!e nutnÉ &rát $ pattrE nÉFt]1

odst. !' a|e prár,É ťaké o.dst. 4. kter"ý oblahr.*je jedn*lnaťnt. p*Éedavek n* p,ro:l.es*r:í &+ahy íe 't.anT

ipniu*ir.'" orgánu ohte.dně pfinaiť.en*stŤ ĚádanÉírg pieruieni {ťil oí1E ryroínos.r pieruÉit n* dobu l:e-

zbytn€ nutnou}. Správní or6árr tak nemÍ v p*ziri jalkÉhosi aljtúín;itt3. ktery Frcvec|e rTrhÝg* B,*tťtt.ftls-

trari podérri žad$ť|Ě a bee dalš:ihu žÉdffiti {YhBb'í. $ si rozF.odnr.Éni o př.eruíení říeení ie nutno břá

,., potal ,,.€ike1é reieva mtní oke|n*:ti přípedl.r" T'a se rrša|ý; v řeĚenÉ vÉri v{.bet nelt.*lo.

*{tfffi_*
?
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FiedrrlÉtre il3effinj| ř.ir.e*í bl4o m|rdjeno 'jliÍ etne !6. ledna 3&12' a j* ta.k uedeng xíĚ* n.l*Ě kt

|ieL anti bq.rrn.Énn bylc'.ry:dárro prat.*r.rr*crté roahodnrrtí. Tenta neůn*sný.Ča:oln7 roxah i.1'niká o tc

*BiĚe, ,",ezrneme-li rr rl1vaFlu |řrůE piedepsané prn rcrir'odc'ránř správníc.h orgiinfi v u5t=n'$iení q 71

gpráYníltg ťti.du Či t' ustarrry*e{í s E7 oď5t. 4 rákgrta č. lffiÉms 5b". o É*Ennnírylr p|ánov,á*ií a 5iavĚb-

nÍm fácítl í;n1q\íehnÍ zákefl}. *re rnění poldÉjái$ předpisr}. !*amirt* vgďdnÍ rgr}rcdnutí v Fádu maximál-

nĚ rzěkoli*a nrdlo nrě:ků se:de pulrybr.e}emev ř**u rfirreha |et' Pie'rtn _Í kdYá lned j*Ž jsau správnimu

orgán.u ansrtl,ť t{ectrny r*ařrĚ,dnÉ skoinolti a .sc[o.ř*ny veĚker* r:e|evarltni potil|ady - ."nÉ do;i:

k da|Éímu nepřípustnéna,l gdsu:nuti r:nehndfl.{tti, a qn díil'l přmlien,i fuení.

Nutn* ldůr*lgtit" Že pr*|*|tmařika e|É$k'y řiaení neni reguíol,,dna potll*e stan*'-enim |htk, a|e tÉž

n1alxnžrrl rálad1 qqřril*sťi r,trezj :iikladnijzáaadť ťixr*roxi spmvnich ore;inťr. {s..6 odst. l' sprá','niiPuc řá-

du}. odr.dane|i tak nelb1naá, n*ž:* p*žoĚit otiiehu" ioh byla p#vĚ aÉ:adr ryciltíloeti stavebním úřřd:e*'l

r. akr:á|ni věci lohled1lěrua, kdYžv kgP*tej{tu awpade*éba rozhodnutí *sr* pťel*ivat n'jdánÍ rwahudttu.

:í d;ire neř za i*lt a půt r*kn.Ěi spióe aa gĚdÍn l€t.

Tc Je nao'csÍo mři13ateinlÉ v litilE.i, Ed!' pr.gc||uĚoldni celÉřw íízení berprÚstř*sruě axk}ÉdJ a

oď'da:ele iračncr, p#vnl nejli*otu lp*jenrl* srnožnestí, ie vpřín*Én* *euse.*stvi .iehc :odin.réno

domu !ýo5te da|ši část :emědě|ského areálLl s dopadem na cetho'aé unpoťtdáraí ů:en.d. |{g|.kré:irř

v přime sot&qslcsti 5 tirko\rcuto lystavbo* dojde k zésgdnímt př.tb|Íi*ní pláno:u.anéh* :ilniťnihc cb.

chvatu k pozemkťrm oďvolate|e určeným k radinnéntu byďeni.

ťe.|é řŤ;ren,íje :p'*}en* s' neustá$rrn vyťkiiváním a neodůvgdněnou vstřicnoxí nai'nl:to řjdne|rc

Ffl5řL|pu .*|e :p*ál'ndho řddrt. a *e'.'Eb|fiáho rdk*na. {'{ejďříve sl.rad b1.|o v1.čkár.arc na pi.,:;i r$'ťe|.tc

Ůrernního p}dl.lu prc, darÉ *zernĚ. *reb e pvedd.rcrim Ůee.rnním fránem b.v'a iená lai ba

r,j;edralrnafuán ruapÉft'l. F'ly*í rná mít *avebník {i6dař|J pros?or pro datší aktua|izaci starggek,

kterol-r si viak m.ohl bez iafichí:*l.i pÍ=k'd.ieft v1dáďat jii v p-Juěirre přeťdrczih* přeruieni řiieni. ktere

br]o !.tai.1cver-o io 31. :2. 1E17. t.'!isto aby:tavebni urad abra:err reagava| Ea5ti}ríeBím řizení na da|ií

riedooars r'ieďr podrijai '*žaao,arry*ďr pro ýecmětre ři::ai, zrrovu pcn*círel FresltÉr prndaÍ&í žé-

dost o přeruiení, a to bez re}erranuritp o*ircaÉni. rfd'-..'áděnÉ dů.racly tctiÉ i*:h,l*ně n*mn]h*u

bth odpcvÍdajícím aáktadtrn prp lŤdání napade*ého r'orhodnL.il.

Ed:q.ěren:l pdv*|st.ř| připtrrtínÉ, že ghd*bnÉ u5r$e5gli o přerušani predmétreho i'zeni ;ii n=.

pad|. adr,*tdnÍrrl. o nÉrni r'$gá]*,*l t*talig}."Í riřacl Krii.1c+.eÍrradeckeho krajq c.dbor ulern'r;ho p|anclán; a

staveberjhg ř,dd;u. rglh*dnritirn z* ctne Ěf. 6- 3Ď1s" čj. K|JKHK-17$2epP/Ž016iJj. v ttrnto roznodrm

nasřt,aený.orgi.n jedrroma.čroě a rdvarně ilíťil stavebnirnu úřad4}dk]!r$i otáz*ami le írEí pít opakwa-

nénr pieiuíe'rri iLer:i ra*1vat Závemén.ru prÉlaínru nfuoru však ani. v rrynĚjáí véct sta'*cbní úřad ne-

dostdi.

! t ,

ídvÉreřmf náwh

5 ohledern r*a l,Ée ds$Í.d aved**É o.ďrlcrtatel advořile navrllr*$e' ab}- i{zajlký ůřad fi.rálgrehra-

deckÉhg kro}e. oelbcr Úter:trnlhe piláncl.áruí a xa *.bmilm řádu, rorhodi tak" !e

rdv# -
3
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ugnegrilí |l{É't*É|u, *ř.ada ř}glÉ ilv.Éf;t* ř'Ěřl h{€tl4ií oúorrl ťý'*těEhr$ a rqgi*lrd|niárc rozvo.

ie, ze dne Ž4" [es'}á 30l'&",Li" ífiffi{M$Íles&effiffiHfil5'isíl, ge rršť n' ]lřťr st vrgr,i k

nogďnru projeďndni"

tl Fardubicích drue Ě0. t. E0Í^s

JifiÉotl**

zflst. W.,rilíů šeÍfl E*thenz,em, gdrokÍtenr
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