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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním
řízení posoudil podle § 84 aţ 91 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.8.2012 podal
Radek Novotný, nar. 18.1.1975, Palachova 1103/8, 500 06 Hradec Králové,
kterého zastupuje Ing. Miloš Malý, nar. 2.11.1954, Jeníkovice 181, 503 46 Jeníkovice
(dále jen "ţadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Novostavba rodinného domu s prostorem pro podnikatelskou činnost
charakteru živnostenské výroby a služeb
včetně napojení na inženýrské sítě, bezodtoké jímky a zpevněných ploch
v obci Předměřice nad Labem

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 214/20 a 962/11 v katastrálním území Předměřice
nad Labem.
Druh a účel umisťované stavby:
Objekt rodinného domu bude slouţit ve 2. np pro bydlení a v 1. np pro přípravu a expedici
materiálu pro jednotlivé zakázky a bude umístěn na pozemku parc. č. 214/20
v k. ú. Předměřice nad Labem.
Technická infrastruktura a zpevněné plochy slouţící jako stavby doplňkové pro rodinný
dům.
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Umístění stavby na pozemku:
Rodinný dům je umístěn ve vzdálenosti 2,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 214/2,
ve vzdálenosti min. 2,63 m od jiţní hranice s pozemky parc. č. 214/9 a 214/18
a ve vzdálenosti min. 0,84 m od hranice s pozemkem parc. č. 962/2 vše v k. ú. Předměřice
nad Labem.
Při severní fasádě objektu bude vybudována zpevněná plocha o ploše 119,12 m umístěná
na pozemcích parc. č. 214/20 a 962/11 v k. ú. Předměřice nad Labem.
Rodinný dům bude napojen na elektrickou energii na pozemku parc. č. 214/20
v k. ú. Předměřice nad Labem.
Elektro přípojka je vedena na pozemku parc. č. 214/20 v k. ú. Předměřice nad Labem
ve vzdálenosti min. 2,0 m od hranice se sousedním pozemkem.
Vodovodní přípojka je vedena po pozemku parc. č. 214/20 v k. ú. Předměřice nad Labem
ve vzdálenosti cca 2,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 214/2 v k. ú. Předměřice
nad Labem a zakončena v technickém prostoru v 1. np.
Jímka na splaškové odpadní vody bude umístěna v severní části pozemku parc. č. 214/20
v k. ú. Předměřice nad Labem ve vzdálenosti min. 2,0 m od hranic se sousedními
pozemky.
Nová přípojka STL bude provedena na pozemku parc. č. 962/9 v k. ú. Předměřice
nad Labem a ukončena na hranici pozemku parc. č. 214/20 v k. ú. Předměřice nad Labem
v přípojném plynárenském zařízení, kde bude umístěn HUP a plynoměr. Trasa potrubí
bude ve vzdálenosti cca 2,0 m od hranice s pozemkem parc. č. 214/2 v k. ú. Předměřice
nad Labem.
Určení prostorového řešení stavby:
Objekt je tvořen dvoupodlaţní budovou obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech
15 x 9 m o zastavěné ploše 135 m². Objekt má sedlovou střechu se spádem 10°
s hřebenem orientovaným ve směru sever-jih s výškou hřebene stavby + 7,600
nad terénem.
Druhé patro je přístupné venkovním schodištěm umístěným při východní fasádě rodinného
domu.
Vedení elektřiny je ze stávajícího pilíře v oplocení přípojkou délky cca 23,5 m kabelem
CYKY 4Bx10 mm ve vzdálenosti min. 2,0 m od hranice se sousedním pozemkem.
Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí rPE 32/4,4 v délce cca 25,00 m.
Splaškové vody budou svedeny přípojkou z potrubí KG DN 150 svedeny do plastové
nepropustné jímky J-K PP6. Průměr jímky je 2,4 m, výška 1,5 m a objem 6,0 m.
Dešťová kanalizace je přípojkou vedena do kanalizace ve správě obce Předměřice
nad Labem. Napojení bude provedeno plastovým potrubím KG o průměru 100 mm
a délce cca 57,00 m. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku.
Nová přípojka STL bude provedena navrtávkou hlavního řadu DN PE 60 z potrubí PE 32/3.
Odtud povede venkovní vedení zakončené v technickém prostoru v 1. np.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavbou nedojde ţádným způsobem k negativnímu ovlivnění okolního ţivotního prostředí.
Po dobu výstavby dojde pouze přechodně k omezenému zhoršení ţivotního prostředí
hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny
na nejnutnější míru v rámci technických moţností. Po dokončení stavby investor zajistí
úpravu pozemků dotčených stavbou.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
poţadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Situace, výkres č. 1 v měřítku 1:500, datum 11/2012.
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Rodinný dům je umístěn ve vzdálenosti 2,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 214/2,
ve vzdálenosti min. 2,63 m od jiţní hranice s pozemky parc. č. 214/9 a 214/18
a ve vzdálenosti min. 0,84 m od hranice s pozemkem parc. č. 962/2
vše v k. ú. Předměřice nad Labem.
K ţádosti o ohlášení stavby podle § 105 odst. 1 a 2 stavebního zákona nebo k návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby rodinného domu předkládaná
projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 1
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen "vyhláška o dokumentaci
staveb"). Projektová dokumentace musí vţdy obsahovat části A aţ F členěné na jednotlivé
poloţky s tím, ţe rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby,
jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu vyuţití, vlivu na ţivotní prostředí
a době trvání stavby.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude v územním řízení projednaná a
schválená dokumentace pro územní řízení, s datem 11/2012, kterou zpracoval Ing. Miloš
Malý, autorizovaný inţenýr pro pozemní stavby a technologická zařízení staveb
ČKAIT 0600244.
Projektová dokumentace bude v konceptu konzultována s organizacemi, které si toto
vyhradily ve svém vyjádření nebo stanovisku.
V projektu stavby je třeba:
Respektovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území v platném
znění.
V situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navrţené sítě včetně
přípojek, jejich vzájemné odstupy a způsob kříţení. Jejich prostorové uspořádání řešit
v souladu s ČSN 73 6005 a odsouhlasit se všemi jejich správci.
Řešit způsob likvidace všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu,
jejich vyuţití - zneškodnění doloţit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů.
Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohroţování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěţování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu
k přilehlým stavbám nebo pozemkům. V projektové dokumentaci respektovat a řešit
podmínky obsaţené ve vyjádření:

-

Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí ze dne
pod zn.: SZ MMHK/171152/2011/ŢP2/Hlav,

18.10.2011

investor (stavebník) zabezpečí přednostní vyuţití odpadů, které při stavební činnosti
vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona
o odpadech, před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením,
odcizením nebo únikem, doklady o vyuţití, nebo předání odpadů oprávněným osobám
budou předloţeny k závěrečné kontrolní prohlídce,
-

Obec Předměřice nad Labem ze dne 25.10.2011,
sráţkové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, uvedení chodníku v místě
do předchozího stavu,

-

Královéhradecká provozní, a. s. ze dne 10.4.2012 pod zn.: 473/TD-12,
vodoměrná sestava bude umístěna do dvou metrů od obvodové zdi, vodoměr musí být
zabezpečen proti zamrznutí a poškození,

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Radek Novotný, nar. 18.1.1975, Palachova 1103/8, 500 06 Hradec Králové
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Odůvodnění:
Dne 31.8.2012 podal Radek Novotný, nar. 18.1.1975, Palachova 1103/8, 500 06 Hradec
Králové, kterého zastupuje Ing. Miloš Malý, nar. 2.11.1954, Jeníkovice 181, 503 46 Jeníkovice
(dále jen "ţadatel") ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby umístěné na pozemcích
parc. č. 214/20 a 962/11 v katastrálním území Předměřice nad Labem.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo zahájeno řízení o ţádosti.
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební zkoumal svojí věcnou příslušnost
k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, ţe je Magistrát města Hradec Králové příslušným
stavebním úřadem, vyplývá z § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, podle kterého obecným stavebním úřadem je mimo jiné i obecní
úřad obce s rozšířenou působností. Skutečnost, ţe obecným stavebním úřadem je Magistrát
města Hradec Králové vyplývá i ze sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje
seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006.
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, zkoumal svojí příslušnost k rozhodnutí
v dané věci na území obce Předměřice nad Labem podle poţadavku § 190 odst. 1 stavebního
zákona. V této věci odkazuje na rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové č. 85/RR/95
ze dne 15.12.1995, kterým byl na základě dohody dotčených obcí odsouhlasen výkon
působnosti Magistrátu města Hradec Králové jako stavebního úřadu i pro mimo jiné obec
Předměřice nad Labem.
Protoţe ţádost nebyla úplná a nebyla doloţena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl ţadatel dne 18.9.2012 vyzván k doplnění ţádosti do 30.11.2012 a řízení
bylo přerušeno. Ţádost byla doplněna dne 28.11.2012.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání ţádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 11.1.2013,
o jehoţ výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad zároveň vyzval ţadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém
záměru a o tom, ţe podal ţádost o vydání územního rozhodnutí v místě stavby.
Ke dni 10.12.2012 doloţil ţadatel fotodokumentaci o tom, ţe provedl informační povinnost
podle § 87 odst. 2 stavebního zákona. Stavební úřad pořízenou fotodokumentaci zaloţil
do spisu.
Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a b)
stavebního zákona, tj. ţadatel a obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn
a s ohledem na ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku
nebo stavby, na kterém má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o společenství
vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu, dále osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné právo
k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním
rozhodnutím přímo dotčeno.
Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a stanovil, ţe v daném případě jsou:
Účastníci řízení pro umístění stavby dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Radek Novotný, nar. 18.1.1975, Palachova 1103/8, 500 06 Hradec Králové
Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
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Účastníci řízení pro umístění stavby dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Pavel Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Ing. Štěpán Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zdenka Hiršlová, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Jaroslav Horák, Černilov č.p. 120, 503 43 Černilov
Josef Kakrda, Syrovátka č.p. 10, 503 27 Lhota pod Libčany
Alena Kakrdová, Syrovátka č.p. 10, 503 27 Lhota pod Libčany
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Stanoviska sdělili:
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy rozhodnutí dne 30.11.2012
č.j. SZ MMHK/201758/2012 OD1/Rou,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí stanovisko dne 14.10.2011
č.j. SZ MMHK/171152/2011/ŢP2/Hlav,
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje závazné souhlasné stanovisko
dne 13.4.2011 č.j. HSHK-444/OP-2011/b,
- RWE Distribuční sluţby, s.r.o., ze dne 1.12.2011 pod zn.: 5000556070,
- Telefonica O2 Czech Republic, a. s. ze dne 12.5.2011 pod čj.: 72354/11,
- Královéhradecká provozní, a. s. ze dne 4.10.2011 pod zn.: 1281/TD-11,
- Obec Předměřice nad Labem ze dne 25.10.2011,
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Pavel Hiršl, Ing. Štěpán Hiršl, Zdenka Hiršlová, Jaroslav Horák, Josef Kakrda,
Alena Kakrdová, Pozemkový fond České republiky, Povodí Labe, státní podnik,
Správa silnic
Královéhradeckého
kraje,
Královéhradecká
provozní,
a.s.,
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Obec Předměřice nad Labem
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila ţádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci ţadateli, případně
obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě téţ speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí
o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Ing. arch. Petr Večeřa
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 18 písm. a)
ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14.1.2013.
Příloha:
Situace, výkres č. 1, volně zmenšeno.
Obdrží:
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona
(dodejka, datová schránka):
Ing. Miloš Malý, Jeníkovice č.p. 181, 503 46 Třebechovice pod Orebem
- zástupce ţadatele na základě plné moci.
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení
veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona):
Pavel Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Ing. Štěpán Hiršl, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Zdenka Hiršlová, Slezská č.p. 1313/66, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Jaroslav Horák, Černilov č.p. 120, 503 43 Černilov
Josef Kakrda, Syrovátka č.p. 10, 503 27 Lhota pod Libčany
Alena Kakrdová, Syrovátka č.p. 10, 503 27 Lhota pod Libčany
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
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dotčené orgány (dodejka, datová schránka):
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, IDDS: bebb2in
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení:
Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, IDDS: bebb2in
po dni nabytí právní moci:
(podle § 92 odst. 4 stavebního zákona územní předá rozhodnutí opatřené záznamem
o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou a dokumentací pro územní řízení):
Ing. Miloš Malý, Jeníkovice č.p. 181, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
Obec Předměřice nad Labem má schválený územní plán obce, který nabyl účinnosti
dne 27. 10. 2010. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení řízení,
účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou
vyhláškou.

Podle § 20 stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením
písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města Hradec Králové a
na úřední desce Obecního úřadu Předměřice nad Labem.
Písemnost bude též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup –
www.hradeckralove.org a www.predmericenl.cz

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................

Sejmuto dne: ..................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..

Sejmuto dne:…………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umoţňujícím
dálkový přístup.
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