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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 13032/2017/VÝST/R 
Čj.(Če.): MUNAC 2467/2018 
Vyřizuje:  Jana Rindtová  
Tel./mobil: 491405414 
E-mail:   j.rindtova@mestonachod.cz 
 
 
Datum: 9.1.2018 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

a upuštění od ústního jednání 

 
      Městský úřad Náchod, obdržel dne 22.11.2017 žádost společnosti Trelleborg Bohemia, a.s., 
Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČ 00012131 zastoupené společností 
PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, Náchod, IČ: 25264451, o vydání stavebního povolení pro stavební 
úpravy částí 1. a 4. nadzemního podlaží v čp. 888, Náchod - budova B80 v areálu společnosti 
Trelleborg Bohemia, a.s., na stavební parcele číslo (dále jen „st.p.č.“) 1215 dle katastru nemovitostí 
(dále jen „KN“) v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Náchod (dále jen „stavební úpravy 1. a 4. NP v čp. 
888, Náchod - budova B80“). 
 
Popis stavby:  
Stavební úpravy v 1.NP spočívají převážně v provedení vnitřní ocelové galerie (mezipatra), příručních 
skladů, vyzdění nového sociálního zázemí a ve výměně okenních a vratových výplní otvorů vč. osazení 
nových sekčních vrat, v provedení hydraulické plošiny a nuceného větrání (rovnotlaké s tepelně 
upraveným a filtrovaným vzduchem pomocí centrální VZT jednotky instalované pod střechou dílny). 
Změna v užívání v 1.NP spočívá že ze stávajícího skladu forem budou prostory dílny výroby veloduší. 
Prostor vulkanizace je prostor bez změny v užívání. Jedná se zde pouze o provedení nové jímky a o 
technologickou výměnu kotlů. 
Stavební úpravy ve 4.NP spočívají především ve vyzdění nových příček vč. osazení nových vrat a dveří 
ke změně v užívání na dílnu výroby veloduší, a např. stávající vzduchotechnické rozvody budou 
vyměněny, pro místnost mazání ventilků bude zřízeno samostatné odsávání v nevýbušném provedení. 
 
 Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „správní řád“).  
 Stavební úřad oznamuje zahájení stavebního řízení dle ustanovení § 47 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 
stavebního zákona. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby s stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští 
ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění 
námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení a pro předání závazných stanovisek dotčených orgánů 
stavební úřad stanovuje lhůtu 10 dnů od doručení této písemnosti. 
 
 Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomuje stavební úřad v souladu s § 113 
odst. 3 stavebního zákona účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou dle § 144, odst. 6 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád). 
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 Dne 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. Dle Čl. II odst. 11 zákona č. 225/2017 Sb., postupy, které nejsou 
správním řízením, zahájené přede dnem účinnosti  zákona č. 225/2017 Sb.  se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů. Z tohoto důvodu je v tomto opatření (postupu)  postupováno dle předpisů 
platných před 31.12.2017. 
 
 Pokud ve stanovené lhůtě nebude sděleno jiné stanovisko dotčeného orgánu, bude se v 
rozhodnutí vycházet ze stanoviska opatřeného před zahájením řízení, resp. bude uvažováno, že dotčený 
orgán z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s navrhovanou stavbou souhlasí.  
 Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné námitky, popřípadě důkazy uplatnit u 
Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, Palachova 1303, Náchod v úředních 
hodinách (pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.) ve výše stanovené lhůtě. K později 
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude při rozhodování přihlédnuto.  
 Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a 
seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, a to 
do doby vydání rozhodnutí ve věci. Námitky uplatněné po lhůtě 10 dnů od doručení této písemnosti by 
však byly námitkami opožděnými a stavební úřad k nim nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení 
dle § 112 odst. 1 stavebního zákona.  
 Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby a územního plánování Městského 
úřadu v Náchodě v úřední hodiny /pondělí a středa 8 - 11, 13 - 17 hodin/. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3/0/0 
 
Rozdělovník: 
Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona (§ 27 odst. 1 správního řádu) – 
doručení jednotlivě:  
1. Trelleborg Bohemia, a.s., Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČ 00012131 

zastoupené společností PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, Náchod, IČ: 25264451 
Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - doručení veřejnou 
vyhláškou:  
2. dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a 

f) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných 
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
p.p.č. 2024/1; p.p.č. 2172; st.p.č. 619, st.p.č. 641, st.p.č. 616, st.p.č. 646, p.p.č. 1230/3, st.p.č. 459, 
st.p.č. 1574, st.p.č. 764, st.p.č. 584/1vše dle katastru nemovitostí v katastrálním území Náchod; 
účastníky řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být rozhodnutím dotčena  

Dotčené orgány státní správy: 
3. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod IČ 70882525 (závazné 

stanovisko ze dne 6.11.2017, č.j.: HSHK-6642-2/2017, /1119-NA-OP-2017/) 
4. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod (IČ 71009213) 

(závazné stanovisko ze dne 4.12.2017, pod č.j.: S-KHSHK 30241/2017; KHSHK 
36111/2017/HP.NA/Pe)  

5. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IČO 00272868, (závazné stanovisko, ze dne 
8.11.2017;  Sp.zn.: KS 11438/2017/ŽP/Šp) 
 

Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup:  
6.   Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka.  
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Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Náchod), s vyznačením dne vyvěšení a 
současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jeho součástí je také grafické vyjádření 
záměru. PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU!  
 
Vyvěšeno na úřední desce/sejmuto dne:  
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup/sejmuto dne:  
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a zveřejnění 
písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
Grafické vyjádření záměru: 
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