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Informace o místním referendu 2018
Dne 7. 12. 2021 obdržel Městský úřad Hronov prostřednictvím datové schránky žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací:
1. Postup schvalování 3 otázek Radou města Hronova a zastupitelstvem města Hronova a
usnesení těchto orgánů
2. Výsledky hlasování: zda bylo referendum platné a zda závazné
3. Pokud bylo referendum závazné, jak zastupitelstvo města plní závaznost tohoto referenda
Žádost byla zaevidována pod č.j. MUHR/Taj/6608/2021, posouzena a bylo konstatováno, že se
jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení §14
InfZ. Na základě výše uvedené žádosti Vám poskytujeme následující informace:
1.
Usnesení rady - Rada města předkládá zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 12 odst.
4 zákona č. 22/20004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, k projednání
bezvadný Návrh přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 12. 3. 2018.
Zastupitelstvo města by podle § 13 odst. 1 zákona č. 22/20004 Sb., o místním referendu a změně
některých zákonů mělo rozhodnout o vyhlášení referenda.
Přípravný výbor v návrhu na konání místního referenda ze dne 12. 3. 2018 předložil tyto otázky
k rozhodnutí v místním referendu:
1. Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?
2. Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu, č.p.4, náměstí Československé armády
v Hronově?
3. Souhlasíte s prodejem objektu radnice, č. p. 5. náměstí Československé armády
v Hronově?
Přípravný výbor navrhuje konání místního referenda v termínu konání voleb do zastupitelstva
obce, tedy ve dnech 5. – 6. 10.2018. Dny konání místního referenda stanoví zastupitelstvo.

Usnesení zastupitelstva - Zastupitelstvo města Hronova vyhlašuje podle § 84 odst. 2 písm. i)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve spojení s § 8 odst. 1 písm. b), §13 odst. 1 písm. a) zákona č.
22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů místní referendum o otázkách:
1. Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?
2. Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu, č. p. 4, náměstí Československé armády
v Hronově?
3. Souhlasíte s prodejem objektu radnice, č. p. 5. náměstí Československé armády
v Hronově?
Místní referendum se bude konat ve dnech 5. – 6. 10. 2018, v době konání voleb do
zastupitelstva obce.
2. Referendum bylo platné a rozhodnutí NE na všechny tři otázky závazné.
3. Probíhá rekonstrukce budovy městského úřadu na adrese nám. Čs. armády 5, která byla a bude
městským úřadem. Z tohoto důvodu nedojde k jejímu prodeji. A není ani žádný záměr prodat
nemovitost na adrese nám. Čs. armády 4.
Poskytnutou informaci zasíláme na základě vašeho požadavku prostřednictvím datové schránky.
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace město Hronov nepožaduje po žadateli uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle §17 InfZ.
Poskytnuté informace budou v souladu s §5, odst. 3) InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.mestohronov.cz
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Informace o investičních plánech města Hronova na rok 2021
Dne 17. 3. 2021 obdržel Městský úřad Hronov (dále jen „MěÚ“) prostřednictvím emailové
adresy elektronické podatelny úřadu žádost dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí
následujících informací:
Zaslání investičních plánů města pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2021-2022, případně jsou dokončovány
z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich
podpory.
Žádost byla zaevidována pod č.j. MUHR/Taj/1447/2021, posouzena a bylo konstatováno, že se
jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení §14
InfZ.
V r. 2021 je nebo bude realizováno:
Stavební úpravy městského úřadu v Hronově
Důvodem navržených stavebních úprav je sestěhování odborů městského úřadu do jedné
budovy. Pro umístění kanceláří a provozů úřadu budou využity i prostory zrušené restaurace a
zrušeného hotelu. Do budovy se v posledních desetiletích na údržbu a opravy nic neinvestovalo a její
stavebně technický stav je téměř havarijní. Přesto vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou
v uspokojivém stavu. Některé lokální poruchy budou sanovány, některé budou ponechány a pouze
začištěny. Všechny instalace a prvky krátkodobé životnosti budou odstraněny.
Důvodem stavebních úprav je změna dispozic všech podlaží pro provoz městského úřadu a
oprava či výměna všech dožilých prvků a konstrukcí.
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Dodavatel:

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové

Technický dozor investora:

Ing. Oldřich Drahorád

Projektant:

Ing. Lukáš Polej, Hronov

Termín plnění:

16 měsíců od převzetí staveniště

Cena za kompletní stavbu:

40 759 968,72,- bez Kč bez DPH
49 319 441,15,- Kč vč. 21 % DPH

Stavební práce probíhají dle harmonogramu, průběžně se řeší nepředvídatelné technické problémy,
které vyvstali po bouracích pracích a odhalením stropních a podlahových konstrukcí. Byla ubourána část
přístavba.
Kontrolní dny se konají pravidelně ve středu v 9.00 hod.
Víceúčelové školní hřiště v Hronově
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.
Bude se jednat o stavbu víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v areálu bývalého tábořiště
„V Dolíčku“ v Hronově. Určením se jedná o sportovní plochu pro školní využití o rozměrech 28,7 x 76,9m.
Sportovní plocha bude pokrytá polyuretanovým povrchem z WPDM granulátu o síle 11 mm a příslušných
podkladních vrstev.
Na stavbě proběhlo geodetické vytýčení stavby, stavební práce budou zahájeny v roce 2021.
Dodavatel stavebních prací:
Linhart spol s r.o., Brandýs nad Labem
Technický dozor investora:
Projektant:

Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
iNs ateliér s.r.o., Náchod

Termín realizace stavebních prací:
Cena stavebních prací:

Převzetí staveniště proběhlo 30.9.2020
5.499.691,61 bez Kč bez DPH
6 654 626,85 Kč vč. 21 % DPH

Na akci byla přidělená dotace ve výši 3 880 246,- s DPH (58 % z ON).
Z důvodů klimatických poměrů jsou stavební práce pozastaveny, probíhá povolený výrub stromů.
Sociální bydlení Hronov – Papírna
Stavba řeší přestavbu stávajícího objektu Papírny
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Bude docházet hlavně ke změnám vnitřního
uspořádání dispozic a k částečné vestavbě nové obytné místnosti v půdním prostoru. V historické části
suterénu s klenbovými stropy budou stávající historické místnosti využívány jako výstavní prostory pro
veřejnost. Dále bude v suterénu navržena místnost s kolárnou a kočárkárnou, nová technická místnost,
sklepní prostor bude rozčleněn na jednotlivé sklepy ke každému bytu. Architektonické řešení stavby
týkající se obálky budovy se mění.
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Uvedenými stavebními pracemi nedojde k negativnímu narušení urbanistického ani
architektonického vzhledu stavby. Naopak, budova má historický charakter (bývalý mlýn děda bratří
Čapků, Karla Novotného). Nejedná se o kulturní památku, ale pouze o historický objekt. Bude zachováno
stávající architektonické řešení, je snahou fasádu opravit tak, aby připomínala svým členěním fasádu
dobových objektů.
.
Dodavatel stavebních prací:

Vše pro stavby s.r.o., Náchod

Technický dozor investora:

Michal Novák, Mezilesí 90

Projektant:

green4plan s.r.o., Vysokov

Termín realizace stavebních prací:
Cena stavebních prací:

1.11. 2020 do 30.11.2021
19 998 879,76 bez Kč bez DPH
23 270 307,20 Kč vč. DPH

Na stavbu byla přidělena dotace ve výši 13,5 mil. Kč.
Stavební práce probíhají dle harmonogramu, průběžně se řeší nepředvídatelné technické problémy,
které vyvstali po odhalení stropních a podlahových konstrukcí. Kontrolní dny se konají pravidelně v úterý
v 8.00 hod.
Chodník v Husově ulici
Stavba řeší výstavbu nového chodníku v Husově ul. Město se rozhodlo zrealizovat výstavbu chybějící
části chodníku v Husově ul. v délce 274 m. Chodník bude sloužit hlavně při přesměrování dopravy na ul.
Husova v čase prací na rekonstrukci cesty II/303.
Dodavatel stavebních prací:

SILVAGRO s.r.o., Zábrodí

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára

Projektant:

JOSTA s.r.o., Červený Kostelec

Termín realizace stavebních prací:
Cena stavebních prací:

22.3. 2020 do 24.4.2021
1 094 145,28 bez Kč bez DPH
1 323 915,79 Kč vč. DPH

PROJEKTOVÁ ŘÍPRAVA INVESTIČNÍCH AKCÍ:
Projektová dokumentace: „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“
Projektová dokumentace řeší:
Stávající dvoupodlažní objekt bude zbourán a na jeho místě bude postaven nový jednopodlažní
podlouhlý objekt šaten zastřešený plochou střechou. Opticky bude objekt rozdělen na dvě části
průchodem, který umožní propojení fotbalového stadionu v západní části areálu s atletickým oválem a
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multifunkčním hřištěm na východní části areálu. U jižní části nového objektu zázemí bude předsazena
venkovní zastřešená tribuna, umístěná na osu fotbalového stadionu. V objektu bude zázemí pro fotbal,
volejbal a pro veřejnost.
Atletický ovál 200 m se sprinterskou rovinkou, multifunkční hřiště s oplocením a osvětlením, skok do
dálky, skok do výšky (vše s umělým povrchem TARTAN), kruh pro vrh koulí s výsečí jsou umístěny na
stávajícím tréninkovém hřišti.
Tréninkové hřiště je přesunuto severně podél šířky fotbalového hřiště, na které prakticky navazuje.
Vedle tréninkového hřiště je umístěno dětské hřiště s herním prvkem.
Volejbalový a beachvolejbalový kurt je umístěn v severní části areálu, kde je nyní vzrostlá nejen
náletová zeleň, kde bude toto území vyčištěno a přizpůsobeno těmto kurtům.
Termín odevzdání dokumentace byl splněn, je vydané pravomocné územní rozhodnutí, bylo zahájeno
stavební řízení, předpoklad vydání SP v polovině měsíce března.
Novostavba chodníku ve Velkém Dřevíči
Jedná se o úsek před č.p. 86 v délce 18,4 m na pozemku SÚS. Je to chybějící část chodníku ve Velkém
Dřeví u křižovatky směrem na Rokytník. V této části trvale parkují vozidla a znemožňují pohyb chodcům,
čím je nutí obcházet je po komunikaci. Vznikají tak nebezpečné situace a ohrožení chodců. Na stavbu
bylo vydáno stavební povolení, probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavby.
Projektant: JOSTA s.r.o., Červený Kostelec
Oprava chodníku ve Velkém Dřevíči:
Oprava chodníku navazuje na výše uvedenou akci novostavby chodníku ve V. Dřevíči. Město se rozhodlo,
že je zapotřebí dokončit opravu chodníku ve Velkém Dřevíči, která začíná u projektované novostavby
chodníku, pokračuje před mateřskou školkou a končí u mostku přes potok Rokytník u č.p. 83. Chodník od
mostku u č.p. 83 byl jíž zrekonstruován v minulém období. Délka opravy chodníku je 146,2 m. Dle
vyjádření Ing. Hradecké z MÚ Náchod není na dané práce zapotřebí stavební povolení.
Proběhlo výběrového řízení na dodavatele stavby.
Projektant: Ing. Miroslav Kováč, město Hronov
Rekonstrukce mostu 39c – ve Velkém Dřevíči u „Formanů“.
V měsíci listopad 2020 byla provedena hlavní mostní prohlídka, která v závěru prohlídky konstatuje
havarijní stav most a doporučuje urychleně zahájit přípravu projektové dokumentace na výměnu mostní
konstrukce. Na projektanta byla vypsána veřejná soutěž, kde bylo osloveno 6 firem.
Přeložka místní komunikace Malá Čermná
V měsíci listopad 2020 byla provedena hlavní mostní prohlídka mostu ev.č. 404 „u lípy“ v Malé Čermné,
která v závěru prohlídky konstatuje havarijní stav mostu a doporučuje urychleně zahájit přípravu jeho
rekonstrukce. Je to jediný přístup do místní lokality, v případě potřeby je omezen přístup pro vozidla
s nosností nad 1,7 t na jednu nápravu. V roce 2020 proběhl průzkum trhu k zjištění předběžných nákladů
na rekonstrukci mostu. Oslovené firmy nedoporučil rekonstrukci mostu, ale zbourání a výstavbu nového
mostu. Odhady na realizaci se pohybovali v rozmezí 4,2 – 5,0 mil Kč. Město se následně rozhodlo, že
vybude novou komunikaci délky 60m v místě na konci slepé ulice u lávky přes potok Čermná v lokalitě „u
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Bohemie“. Komunikace bude napojena na přístupovou silnici k domovu důchodců ve zprávě
Královehradeckého kraje. Projektová dokumentace je odevzdána, probíhá stavební řízení, investiční
náklady jsou dle rozpočtu 1,47 mil Kć s DPH.
Projektant: Ing.Pavel Vokřál, Trutnov
Odvedení dešťových vod Kalinův dům – projektová dokumentace
Technické řešeni likvidace srážkových vod ze střešní konstrukce je navržena v souladu
s požadavky norem TNV 75 9011 Hospodařeni se srážkovými vodami a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízeni
srážkových vod a doporučeni viz Hydrogeologicky průzkum možnosti likvidace srážkových vod – Hronov,
p.č.1084/3, Kalinův dům. Technické řešeni vychází z požadavku řešeni likvidace srážkových vod v
maximální možné míre vsakováním do půdních vrstev. Dle doporučeni a závěru HG průzkumu však
podmínky pro zasakovaní na pouze Technické řešeni likvidace srážkových vod ze střešní konstrukce je
navržena v souladu s požadavky norem TNV 75 9011 Hospodařeni se srážkovými vodami a ČSN 75 9010
Vsakovací zařízeni srážkových vod a doporučeni viz Hydrogeologicky průzkum možnosti likvidace
srážkových vod – Hronov, p.č. 1084/3, Kalinův dům, zpracovatel: Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČO:
26473330, kveten 2019.
Projektant: Ing. Radek Umlauf, Náchod
II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
- rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města Hronov, v Hostovského
ulici. Rekonstrukce je koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce
komunikace a mostů ev.č. 303-002A a 303-003, kde je investorem Královéhradecký kraj) a
II/303 Velké Poříčí - Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí, kde je
investorem městys Velké Poříčí). I. etapa se týká území od mostu ve Velkém Poříčí tzv.
Železňák až po křižovatku Hronov – Červený Kostelec.
- Projekt je již zpracován projekční kanceláří PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.
- Finanční rozpočet pro město Hronov 16 483 702,59 Kč bez DPH, 19 945 280,13 Kč vč. DPH.
- Termín realizace r. 2021 – 2022, začátek 12.4.2021.
- Výběrové řízení je již ukončeno. Výherce Společnost Velké Poříčí – Hronov (Správce
společnosti STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, druhý společník EUROVIA CS, a.s.), Kačírkova
982/4, Jinonice 158 00 Praha 5.
MŠ a ZŠ Velký Dřevíč – nová budova, rekonstrukce soc. zař. II. NP
- Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení pro chlapce a dívky v II. NP nové budovy.
- Projekt je v současné době zpracováván projekční kanceláří S atelier s.r.o., Palackého 920,
547 01 Náchod.
- Finanční rozpočet předpoklad 900 000 Kč.
- Plánovaný termín započetí stavby červenec 2021.
- Předpokládaný termín výběrového řízení červen 2021.
MŠ Zbečník – rek. 3. NP učebna, šatna učitelek
- Stavební úpravy stávajících prostorů MŠ ve 3. NP v ZŠ a MŠ Zbečník.
- Projekt je v současné době zpracováván kanceláří Martin Thér, Zbečník.
- Finanční rozpočet předpoklad 300 000 Kč.
- Plánovaný termín započetí stavby červenec 2021.
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mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

- Předpokládaný termín výběrového řízení červen 2021.
Stavební úpravy bytů v čp. 36, 160, 314
- Zpracování projektové dokumentace popř. stavební úpravy vybraných bytů v majetku města
Hronova.
- Projekční kancelář zatím není vybraná.
- Finanční rozpočet předpoklad 2 000 000 Kč.
- Realizace stavebních prací v průběhu r. 2021 popř. 2022.
- Termín výběrového řízení předpoklad od poloviny r. 2021.
Kalinův dům – rekonstrukce výtahu MKTI 500
- V rámci stavebních úprav bude provedena modernizace stávajícího výtahu MKTI 500 formou
kompletní výměny.
- Projekční kancelář BIZ projekce s.r.o., Pospíšilova 395/1, 500 03 Hradec Králové
- Finanční rozpočet projektu 1 999 700 Kč bez DPH, 2 299 655 Kč vč. DPH.
- Realizace stavebních prací 4/2021.
- Výběrové řízení je již ukončeno,. Výherce MSV výtahy a.s., Librantická 95/30, 500 03 Hradec
Králové.

Poskytnutou informaci zasíláme na základě vašeho požadavku elektronicky na e-mailovou
adresu z.matysova@amamarketing.cz.
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace město Hronov nepožaduje po žadateli uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle §17 InfZ.
Poskytnuté informace budou v souladu s §5, odst. 3) InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.mestohronov.cz

Ing. Helena Toldová
tajemnice

Počet stran/počet příloh:1/0

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 32
Praha 5
150 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

MUHR/Taj/0159/2021

Ing. Toldová

V HRONOVĚ DNE

20. 1. 2021

Informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Hronov v rámci územního a
stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Dne 11. 1. 2021 obdržel Městský úřad Hronov prostřednictvím datové schránky žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací:
Poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich
kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období 1. 10. 2020 až 31. 12.
2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
které se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (respektive dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o
tyto informace:
- identifikaci žadatele
- identifikaci stavby
- lokalizaci stavby
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

Žádost byla zaevidována pod č.j. MUHR/Taj/0159/2021, posouzena a bylo konstatováno, že se
jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení §14
InfZ. Na základě výše uvedené žádosti Vám poskytujeme následující informace:
Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení – žádné
Územní rozhodnutí o změně využití území – žádné
Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – žádné
Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí – žádné
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změněn využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území – žádná
Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení – žádné
Územní souhlas, společný územní souhlas
1) ČEZ Distribuce a.s., kabelové vedení NN Hostovského ul., k.ú. Hronov, 7. 10. 2020
Jakýkoliv jiný nahrazující územní rozhodnutí
1) Městys Velké Poříčí, dělení pozemku, k.ú. Hronov, 5. 10. 2020
Stavební ohlášení
Městys Velké Poříčí, Udržovací práce na ZŠ Velké Poříčí, k.ú. Velké Poříčí, 4. 12. 2020
Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení- dodatečné povolení
1) KŠK Stavebniny, SÚ a změna užívání domu č.p. 136, Hronov, k.ú. Hronov, 2. 11. 2020
Poskytnutou informaci zasíláme na základě vašeho požadavku prostřednictvím datové schránky
dc6q2wa.
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace město Hronov nepožaduje po žadateli uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle §17 InfZ.
Poskytnuté informace budou v souladu s §5, odst. 3) InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.mestohronov.cz
Ing. Helena Toldová
tajemnice
Počet listů/počet příloh:2 0

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 32
Praha 5
150 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

MUHR/Taj/1881/2021

VYŘIZUJE

V HRONOVĚ DNE

Ing. Toldová

19. 4. 2021

Informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Hronov v rámci územního a
stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Dne 15. 10. 2020 obdržel Městský úřad Hronov prostřednictvím datové schránky žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací:
Poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich
kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období 1. 1. 2021 až 31. 3. 2021
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
které se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (respektive dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o
tyto informace:
- identifikaci žadatele
- identifikaci stavby
- lokalizaci stavby
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

Žádost byla zaevidována pod č.j. MUHR/Taj/1881/2021, posouzena a bylo konstatováno, že se
jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení §14
InfZ. Na základě výše uvedené žádosti Vám poskytujeme následující informace:
Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení – žádné
Územní rozhodnutí o změně využití území – žádné
Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – žádné
Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí – žádné
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změněn využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území – žádná
Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení – žádné
Územní souhlas, společný územní souhlas
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Město Hronov, Vodovodní přípojka k hasičské zbrojnici, k.ú. Rokytník, 4.1.2021
Město Hronov, Likvidace srážkových vod Kalinův dům., k.ú. Hronov, 18.1.2021
ČEZ Distribuce a.s., kNN, k.ú Zbečník, 22.1.2021
Město Hronov, sklad nářadí, k.ú. Velký Dřevíč, 1.2.2021
Město Hronov, Kanalizační přípojka č.p. 565 MŠ Hronov, k.ú. Hronov, 23.3.2021
HZS KHK, Přípojka dešťové kanalizace v areálu HZS, k.ú. Velké Poříčí, 31.3.2021

Jakýkoliv jiný nahrazující územní rozhodnutí
1) Město Stárkov, dělení pozemku, k.ú. Stárkov, 1.3.2021
2) Město Hronov, dělení pozemku, k.ú. Hronov, 6.3.2021
3) Město Hronov, dělení pozemku, k.ú. Hronov, 19.3.2021
Stavební ohlášení - žádné
Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení- dodatečné povolení
1) ČS a.s., Přemístění bankomatu ČS v budově č.p. 4 Hronov, k.ú. Hronov, 2.2.2021
2) Město Stárkov, Sběrný dvůr Stárkov, k.ú. Stárkov, 4.1.2021

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

Poskytnutou informaci zasíláme na základě vašeho požadavku prostřednictvím datové schránky
dc6q2wa.
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace město Hronov nepožaduje po žadateli uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle §17 InfZ.
Poskytnuté informace budou v souladu s §5, odst. 3) InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.mestohronov.cz
Ing. Helena Toldová
tajemnice
Počet listů/počet příloh:3/0

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Toldová
Helena Helena
Datum:
Toldová 2021.04.19
14:33:49 +02'00'

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 32
Praha 5
150 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

MUHR/Taj/3691/2021

VYŘIZUJE

V HRONOVĚ DNE

Ing. Toldová

27. 7. 2021

Informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Hronov v rámci územního a
stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Dne 8. 7. 2021 obdržel Městský úřad Hronov prostřednictvím datové schránky žádost dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací:
Poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich
kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období 1. 4. 2021 až 30. 6..
2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
které se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (respektive dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o
tyto informace:
- identifikaci žadatele
- identifikaci stavby
- lokalizaci stavby
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

Žádost byla zaevidována pod č.j. MUHR/Taj/3691/2021, posouzena a bylo konstatováno, že se
jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení §14
InfZ. Na základě výše uvedené žádosti Vám poskytujeme následující informace:
Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení – žádné
Územní rozhodnutí o změně využití území – žádné
Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – žádné
Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí – žádné
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změněn využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území – žádná
Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení
1) Město Hronov, SÚ ZŠ Zbečník, k.ú. Zbečník, 2.6.2021
Územní souhlas, společný územní souhlas
1)
2)
3)
4)
5)

Město Hronov, Optický nadzemní kabel mezi budovami ZŠ, k.ú. Hronov, 23.6.2021
TJ Sokol Rokytník z.s., Vodovodní přípojka, k.ú. Rokytník, 21.6.2021
Spolek nevdávej se, Vodovodní přípojka k.ú. Hronov, 16.6.2021
ČEZ Distribuce a.s., Kabelové vedení VN stadion Hronov k.ú Hronov, 8.6.2021
2brothers cz s.r.o., Přípojky pro samoobslužnou myčku, k.ú. Velké Poříčí, 6.5.2021

Jakýkoliv jiný nahrazující územní rozhodnutí
1)
2)
3)
4)

VaK Náchod a.s., dělení pozemku k.ú. Hronov, 12.4.2021
Královéhradecký kraj, dělení pozemku, k.ú. Hronov, 7.5.2021
Obec Žďárky, dělení a scelování pozemků, k.ú. Žďárky, 16.6.2021
Město Stárkov, dělení a scelování pozemků, k.ú. Stárkov, 22.6.2021

Stavební povolení – žádné
Stavební ohlášení - žádné
Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení- žádné

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

Poskytnutou informaci zasíláme na základě vašeho požadavku prostřednictvím datové schránky
dc6q2wa.
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace město Hronov nepožaduje po žadateli uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle §17 InfZ.
Poskytnuté informace budou v souladu s §5, odst. 3) InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.mestohronov.cz

podepsal
Ing. Helena Digitálně
Ing. Helena Toldová
Datum: 2021.07.27
Toldová
14:38:08 +02'00'

Ing. Helena Toldová
tajemnice
Počet listů/počet příloh:3/0

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Česká Republika

tel.: (+420) 491 401 151 (ústředna)
tel.: (+420) 491 483 622
datová schránka: cspbd24
mestohronov@mestohronov.cz

IČ: 00272680
DIČ: CZ 00272680
Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č.ú.: 1524551/0100

ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Palachova 1742
547 01 Náchod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

MUHR/Taj/5261/2021

VYŘIZUJE

V HRONOVĚ DNE

Ing. Toldová

8. 10. 2021

Žádost o zákres sítí
Dne 1. 10. 2021 obdržel Městský úřad Hronov (dále jen „MěÚ“) prostřednictvím datové
schránky žádost dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací:
Zákres sítí v naší správě v zájmovém prostoru k.ú. Hronov, č. parc. 1705/40, 1705/49, 1705/51 –
Dopravní terminál Hronov.
Žádost byla zaevidována pod č.j. MUHR/Taj/5261/2021, posouzena a bylo konstatováno, že se
jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení §14
InfZ.
Poskytnutou informaci zasíláme na základě vašeho požadavku elektronicky na e-mailovou
adresu asistentka@atsunami.cz.
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace město Hronov nepožaduje po žadateli uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle §17 InfZ.
Poskytnuté informace budou v souladu s §5, odst. 3) InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.mestohronov.cz

Ing. Helena Toldová
tajemnice

podepsal
Ing. Helena Digitálně
Ing. Helena Toldová
Datum: 2021.10.11
Toldová 08:15:12 +02'00'
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Informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Hronov v rámci územního a
stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Dne 3. 10. 2021 obdržel Městský úřad Hronov prostřednictvím datové schránky žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací:
Poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich
kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období 1. 1. 2021 až 31. 3. 2021
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
které se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (respektive dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o
tyto informace:
- identifikaci žadatele
- identifikaci stavby
- lokalizaci stavby
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní
smlouvy
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Žádost byla zaevidována pod č.j. MUHR/Taj/5353/2021, posouzena a bylo konstatováno, že se
jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení §14
InfZ. Na základě výše uvedené žádosti Vám poskytujeme následující informace:
Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
1) Město Hronov, kabelové vedení VO, Zbečník, 16.9.2021
Územní rozhodnutí o změně využití území – žádné
Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – žádné
Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí – žádné
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změněn využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území – žádná
Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení- dodatečné povolení žádné
Územní souhlas, společný územní souhlas
1) ČEZ Distribuce a.s., Kabelové vedení, k.ú. Žďárky, 3.9.2021
2) Město Stárkov, Veřejné osvětlení, k.ú. Stárkov, 9.9.2021
Jakýkoliv jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí
1) SICO RUBENA s.r.o., dělení pozemku, k.ú. Velké Poříčí, 13.9.2021
Stavební ohlášení - žádné
Stavební povolení - žádné
Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení - žádné
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Poskytnutou informaci zasíláme na základě vašeho požadavku prostřednictvím datové schránky
dc6q2wa.
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace město Hronov nepožaduje po žadateli uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle §17 InfZ.
Poskytnuté informace budou v souladu s §5, odst. 3) InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.mestohronov.cz
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