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INFORMACE O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
V RÁMCI ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ZA ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad
(dále též jen „stavební úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platných předpisů
(dále jen "stavební zákon"), místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“) a na základě pověření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ze dne 31.10.2017 č.j.KUKHK-31878/UP/2017/OS dle ustanovení
§ 13 odst. 4 stavebního zákona obdržel dne 04.09.2018 pod č. případu 97315-18 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zastoupený SUDOP PRAHA a.s.,
IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem:
„D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ“
na pozemcích v katastrálních územích: Brod nad Labem, Brusnice, Choustníkovo Hradiště,
Dolní Vlčkovice, Dvůr Králové nad Labem, Hořenice, Horní Žďár, Kocbeře, Kyje u Hajnice, Slotov,
Stanovice u Kuksu, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, Záboří u Dvora Králové,
Zboží u Dvora Králové, (dále též jen „stavba“ nebo „záměr“). Dnem podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 12.02.2021 pod č.j. MUDK-VÚP/12812-2021/bre33012-2018 oznámil
zahájení územního řízení o umístění předmětné stavby a současně nařídil k projednání žádosti veřejné
ústní jednání
na den 26.03.2021 (pátek) od 10:00 hodin,
v prostorech městského kulturního zařízení Hankův dům, na adrese náměstí Václava Hanky číslo
popisné 299, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
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V předmětném oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad uvedl, že v případě vládou
vyhlášeného
omezení
týkajícího
se
volného
pohybu
a
shromažďování
osob
v důsledku šíření virového onemocnění COVID-19 bude veřejné ústní jednání zrušeno
a že informace o zrušení veřejného ústního jednání bude oznámena na úřední desce MěÚ Dvůr Králové
nad Labem v sekci „Úřední deska“ – zdroj oznámení „VÚP – odbor výstavby a územního plánování“
a to min. 5 dnů předem.
Vláda v návaznosti na usnesení ze dne 26.02.2021 č. 196, publikované ve Sbírce zákonů
pod č. 113/2021 Sb., přijala krizové opatření (dále též jen „krizové opatření“) týkající se zákazu volného
pohybu osob, kterým s účinností od 01.03.2021 omezila volný pohyb osob mezi jednotlivými územími
okresů.
Z výše uvedeného zákazu vláda současně stanovila výjimky, kdy jednou z nich jsou cesty za účelem
vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob
blízkých.
Vzhledem ke skutečnosti, že z krizových opatření nelze dovodit zákaz konání nezbytných veřejných
projednání prováděných správními orgány na základě zákona (jakož i dalších veřejných jednání, jako jsou
například jednání zastupitelstev obcí či jiných obecních úřadů) stavební úřad tímto sděluje, že pokud
nedojde ke zpřísnění výše uvedených krizových opatření:

veřejné ústní jednání v předmětné věci dne 26.03.2021 od 10:00 hod. proběhne
před městským kulturním zařízením Hankův dům, na adrese náměstí Václava Hanky číslo
popisné
299,
544
01
Dvůr
Králové
nad
Labem
(tzv.
„venku“)
a za těchto zvýšených hygienických opatření:

1. Všechny zúčastněné osoby musí užít ochranu dýchacích cest (nos, ústa) buď
respirátorem FFP2/KN95 nebo zdravotnickou obličejovou maskou či obdobným
prostředkem splňujícím minimálně normu ČSN EN 14683+ AC.

2.

Všechny zúčastněné osoby musí v průběhu jednání dodržovat rozestupy min. 2 m.

„otisk razítka“
Ing. Andrea Březská
vedoucí oddělení stavebního úřadu odboru VÚP
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Toto oznámení musí být do doby konání veřejného ústního jednání

Vyvěšeno na úřední desce:

dne ........................

Sejmuto dne........................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup):

dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn [viz příloha č. V. b)], tímto stavební úřad
žádá o neprodlené vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu a o ponechání
zde do doby konání veřejného ústního jednání. Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce
a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

