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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování
a stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán“), který je příslušným odvolacím orgánem podle § 89
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
v souvislosti s § 178 odst. 2 správního řádu bylo prostřednictvím Městského úřadu Nové Město nad
Metují, odboru výstavby a regionálního rozvoje (dále jen „stavební úřad“) předáno odvolání
Bc. Petra Čečetky, bytem V Zahradách 282, 549 01 Nové Město nad Metují ze dne 18.01.2019,
spolu se spisem věci se týkající.
Předmětné
odvolání
směřuje
proti
rozhodnutí
spis.
zn.
Výst.
9342/2018/K,
č. j. NMNM/14577/2018/OVRR/Kas stavebního úřadu ze dne 12.12.2018, kterým podle § 79 a 92
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vydal rozhodnutí o umístění
stavby „Novostavba rodinného domu“ Sendraž na pozemcích parc. č. 6/2, 6/5 a 414/4 v k.ú.
Sendraž.
Odvolací orgán tímto oznamuje, že ve věci podaného odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
č. j. NMNM/14577/2018/OVRR/Kas ze dne 12.12.2018 bylo ukončeno shromažďování podkladů pro
vydání rozhodnutí v odvolacím řízení.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním
rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Odvolací orgán dále oznamuje, že ve věci rozhodnutí o odvolání Bc. Petra Čečetky ze dne
18.01.2019 proti rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují, odboru výstavby
a regionálního rozvoje č. j. NMNM/14577/2018/OVRR/Kas ze dne 12.12.2018 je spis k nahlédnutí
u odvolacího orgánu ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od
8:00 do 13:00 hodin v kanceláři 4b-N2-418, a to do 7 dnů ode dne doručení tohoto opatření.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.
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Tato písemnost se doručuje do vlastních rukou, popř. do datové schránky u osob, u kterých je
výslovně uvedeno, že jim takto bude doručováno. Ostatním adresátům je tato písemnost
doručována veřejnou vyhláškou. To znamená, že tato písemnost bude po dobu 15 dnů vyvěšena na
úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a současně se zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce krajského úřadu se
tato listina považuje za doručenou u adresátů, jimž bylo doručováno veřejnou vyhláškou.
Tato písemnost se současně vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Nové Město nad Metují
a obce Sendraž.
Toto sdělení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a zveřejněno též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
K vyvěšení na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému potvrzení
a vrácení:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
- Městský úřad Nové Město nad Metují, ID DS: qgfbxi4 + e-mail,
- obec Sendraž, ID DS: 4nqa6iw + e-mail.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Podle § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručováno jednotlivě)
- Jan Král, Husova 724, 549 01 Nové Město nad Metují, zast. JUDr. Evou Vaškovou,
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové. ID DS: 967fzi4
- Olga Králová, Husova 724, 549 01 Nové Město nad Metují, zast. JUDr. Evou Vaškovou,
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové. ID DS: 967fzi4
Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručováno jednotlivě)
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové,
ID DS: 6m8k8ey
- Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha, ID DS: 5azegu5
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou)
- Bc. Petr Čečetka, V Zahradách 282, 549 01 Nové Město nad Metují
- Bohumil Olšar, Husova 726, Nové Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují
- Pavla Štolová, V Aleji 735, 549 01 Nové Město nad Metují
- Gustav Vaněk, Sendraž 48, 549 01 Sendraž
- Jaromír Nývlt, Sendraž 4, 549 01 Sendraž

z p. Ing. Kristina Běloušková
odborný referent oddělení stavebního řádu
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