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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 

ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Obec Hlízov, IČO 00640336, Hlízov 164, 285 32  Hlízov, 
kterou zastupuje Aleš Jambor, IČO 74429884, K Labi 329, 290 01  Poděbrady 

(dále jen "žadatel") podal dne 30.10.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu a žádost 
o výjimku z technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby: 

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A REKONSTRUKCE VO V OBCI HLÍZOV PODÉL ÚČEL. 
KOM. U BYTOVEK SMĚREM K VÁZE A PODÉL KOM. III/3273 SMĚREM NA STARÝ 
KOLÍN 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 261, 296/1, 300/1, 302/1, 1372, 1374 v katastrálním území 
Hlízov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a řízení o výjimce 
z technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby (dále jen "společné řízení"). 

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný 
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního 
zákona, ve kterém upouští od ústního jednání a řízení o výjimce z technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby podle § 169 stavebního zákona a § 14 vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky 
ve lhůtě 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, úřední dny Po a St 7:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00). 

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před 
vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě 
navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění 
tohoto práva, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení patnáctidenní lhůty po doručení. Po uplynutí tohoto 
termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. 
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Účastníci řízení podle § 94k písm. e) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 218, 219, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 221/6, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 226, 
228, 230, 232/1, 232/2, 234/10, 235, 236, 237, 238, 251/1, 255, 256, 259/1, 259/2, 259/3, 262/1, 263, 
300/7, 300/11, 476, 477, 479, 480, 1212 v katastrálním území Hlízov 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Hlízov č.p. 97, č.p. 27, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 26, č.p. 186, č.p. 81, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 106, č.p. 
140, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 89, č.p. 15, č.p. 38, č.p. 185, č.p. 134, č.p. 16 a č.p. 98 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve výše uvedené 
lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

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 dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo 
k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 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. 

Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo 
k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve výše stanovené 
lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou 
souhlasí. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 
 
 
 
 

Kateřina Křížová 
referent pro silniční hospodářství 

  
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Kutná Hora 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Aleš Jambor, IDDS: y8wcqva 
Obec Hlízov, IDDS: f6taptb 
Jiří Prantl, Hlízov č.p. 13, 285 32  Hlízov 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou 

vyhláškou. 

 
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, 
IDDS: hhcai8e 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, 
IDDS: 2dtai5u 
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování  
Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad 
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
  
ostatní 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 
VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte 
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka  
 
 
Obec a kancelář tajemníka se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 

15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.  
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