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Účastníci společného územního a stavebního řízení: 
Žadatel (stavebník):  
Obec Trotina, IČ 00278351, Trotina č.p. 48, 544 01 Trotina, jednající jménem starostky Mgr. Jany 
Saifrtové, zastoupena na základě plné moci Ing. Pavlem Vokřálem – Projektování dopravních staveb 
IČ: 88650251, Lomní 340, 541 01 Trutnov. 
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 
Obec Trotina, IČ 00278351, Trotina č.p. 48, 544 01 Trotina  
Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:  
Ing. Pavel Vokřál, Lomní č. p. 340, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov 1 
Kristková Jana, Havlíčkova č. p. 2134, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
Kristek Bronislav, Havlíčkova č. p. 2134, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
Janečková Hana, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Janeček Michal, Pod Lipami č. p. 900, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 
Dzhugan Iaroslav, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Chromá Šormová Iveta, Třebihošť č. p. 26, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Laušmanová Naděžda, náměstí K. J. Erbena č. p. 93, 507 71 Miletín 
Laušman Jan, Trotina č. p. 67, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Luxová Jaroslava, Jurkovičova č. p. 963/20, Háje, 149 00 Praha 415 
Čermáková Dagmar, Trotina č. p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Žlabová Jana, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Tomíček Luboš, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mátyásová Jana, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mátyás Arpád, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku č. p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 
Hradec Králové 2  
 
 

 

 

Ing. Pavel Vokřál  
88650251 
Lomní  č. p. 340  
541 01  TRUTNOV 
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OZNÁMENÍ  

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  
 
 
Odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem, jako speciální stavební úřad (dále „stavební úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 15 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění (dále "stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 
Sb., o správním řízení, ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 09.05.2022 
pod č.j. ODS/43390-2022/ od Obce Trotina, IČ 00278351, Trotina č.p. 48, 544 01 Trotina, jednající 
jménem starostky Mgr. Jany Saifrtové, zastoupené na základě plné moci Ing. Pavlem Vokřálem – 
Projektování dopravních staveb IČ: 88650251, Lomní 340, 541 01 Trutnov, žádost o vydání 
společného povolení ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94j stavebního 
zákona pro stavbu: 

 
"chodník podél silnice č. III/3005 v obci Trotina“ 

 
 

na pozemkové parcele číslo 346/1 (silnice), 129 (zahrada), 131 (ostatní komunikace), 666 (ostatní 
komunikace, 115 (zahrada), 312/4 (ostatní komunikace), 312/8 (ostatní komunikace) a na stavební 
parcele číslo 59 (zastavěná plocha a nádvoří) a 23 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním 
území Bílá Trotina. 
 
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále "společné 
řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

Umístění stavby: 

Stavba bude umístěna na pozemkové parcele číslo 346/1 (silnice), 129 (zahrada), 131 (ostatní 
komunikace), 666 (ostatní komunikace, 115 (zahrada), 312/4 (ostatní komunikace), 312/8 (ostatní 
komunikace) a na stavební parcele číslo 59 (zastavěná plocha a nádvoří) a 23 (zastavěná plocha a 
nádvoří) vše v katastrálním území Trotina. 

Stavba bude umístěna v rozsahu a podle přiložené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. 
Pavel Vokřál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0602702. 

Provedení stavby: 

Jedná se o výstavbu chodníku ze zámkové dlažby, v délce cca 85 m, který povede podél silnice č. 
III/3005 na stávajícím silničním tělese. Na chodníku budou zřízeny 4 samostatné sjezdy na soukromé 
pozemky. Vzhledem k tomu, že bude osazením obruby znemožněno odtečení povrchových srážek ze 
silnice do volného terénu na soukromých pozemcích, bude povrchová voda odvedena podél obruby 
do horské vpusti pod obecním úřadem, na pozemku p.p.č 23. 

Stavba bude provedena v rozsahu a podle přiložené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. 
Pavel Vokřál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0602702.  
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Stavební úřad posoudil a ověřil podanou žádost o vydání společného povolení ve společném řízení se 
všemi předloženými doklady a podklady podle ustanovení § 94o stavebního zákona. 

Stavební úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům zahájení společného řízení a současně podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od 
ohledání na místě, i od ústního jednání, jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho 
provádění.  

Stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona současně stanovuje lhůtu, do kdy mohou 
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky.  

Tato lhůta je stanovena na 
 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Stavební úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozorňuje, že k později uplatněným 
závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. 

Podle § 94m odst. 2 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v 
řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým 
počtem účastníků.  

Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři zdejšího 
stavebního úřadu do vydání rozhodnutí (Odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nejlépe v úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 
8:00 - 17:00, nebo úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 11:30 hod., případně v jiné době po předchozí 
telefonické domluvě, vyřizuje Bc. Kateřina Butová, telefon: 499 318 108, e-mail: 
butova.katerina@mudk.cz). 
 

Poučení podle § 94n pro účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek:    
Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), 
může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu 
provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být 
přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve 
společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě obecných 
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce 
občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě 
námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.  
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Podle § 94k stavebního zákona: 

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je 
a) stavebník, 
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. 
 
 

Poučení pro účastníky řízení podle příslušných ustanovení správního řádu:        

Podle § 36 odst. 1 správního řádu účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci řízení mají 
právo vyjádřit v řízení své stanovisko.  

Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Jedná se o možnost seznámení 
se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci. 

Rozhodnutí bude vydáno nejdříve za 5 pracovních dnů po skončení lhůty pro podání námitek 
účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů. Jedná se o možnost seznámení s kompletním spisem 
před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné v této 
době by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace 
řízení. 
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může  
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 
 
„otisk razítka“ 
  
 
 
 
Bc. Kateřina Butová 
odborná referentka oddělení dopravy 
a silničního hospodářství 
 

 

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. 
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Obdrží: 

Ing. Pavel Vokřál, Lomní č. p. 340, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov 1 
Kristková Jana, Havlíčkova č. p. 2134, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
Kristek Bronislav, Havlíčkova č. p. 2134, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
Janečková Hana, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Janeček Michal, Pod Lipami č. p. 900, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 
Dzhugan Iaroslav, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Chromá Šormová Iveta, Třebihošť č. p. 26, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Laušmanová Naděžda, náměstí K. J. Erbena č. p. 93, 507 71 Miletín 
Laušman Jan, Trotina č. p. 67, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Luxová Jaroslava, Jurkovičova č. p. 963/20, Háje, 149 00 Praha 415 
Čermáková Dagmar, Trotina č. p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Žlabová Jana, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Tomíček Luboš, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mátyásová Jana, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Mátyás Arpád, Trotina č. p. 9, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Obec Trotina, IČ 00278351, Trotina č.p. 48, 544 01 Trotina 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku č. p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 
Hradec Králové 2  
 
 
dotčené orgány: 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP – koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem  
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem 
Policie ČR, Dopravní inspektorát Trutnov, Roty Nazdar 497, 541 01 Trutnov (Č.j.: KRPH-95085/Čj-
2021-051006-VJ) 
 
Ostatní: (k vyvěšení na úřední desku) 
Obec Trotina, Trotina č.p. 48, 544 01 Trotina 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem  
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