Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.:
MUDK-VÚP/90598-2019/vn22644-2019
Spis. a skart. znak:
330 V
Počet příloh:
0
Počet listů příloh:
0
Vyřizuje: Renata Voňková
Telefon: 499 318 263
E-mail:
vonkova.renata@mudk.cz
Datum:

07.11.2019

Účastníci řízení:
Žadatel/stavebník:
Zuzana Štěrbová, nar. 14.08.1995, Josefa Hory č.p. 410, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
Marek Pavelka, nar. 12.08.1987, Verdek č.p. 29, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
které zastupuje Ing. Jan Mácha, nar. 15.11.1980, Čelakovského č.p. 1996, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
Ostatní účastníci řízení:
Jan Brzlínek, Seifertova č.p. 2570, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marie Lásková, Choustníkovo Hradiště č.p. 156, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Hana Michálková, Choustníkovo Hradiště č.p. 146, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Jan Feist, Choustníkovo Hradiště č.p. 195, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Petr Teuber, Palackého č.p. 311, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
Jana Boudyšová, Choustníkovo Hradiště č.p. 202, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Michaela Posdienová, Choustníkovo Hradiště č.p. 143, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Zuzana Štěrbová, nar. 14.08.1995, Josefa Hory č.p. 410, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Marek
Pavelka, nar. 12.08.1987, Verdek č.p. 29, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kterého zastupuje Ing. Jan
Mácha, nar. 15.11.1980, Čelakovského č.p. 1996, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále jen "žadatel")
dne 06.09.2019 podali žádost o dodatečné povolení stavby:
Novostavba rodinného domu a staveb doplňkových
na pozemku: p.p.č. 1797 , 621/18, 1796 v katastrálním území Choustníkovo Hradiště. Uvedeným dnem
bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Jelikož žádost o dodatečné povolení stavby byla
podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se v souladu s ustanovením § 129 odst. 2
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stavebního zákona za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Řízení o
odstranění stavby bylo zahájeno z moci úřední.

Stavba obsahuje:
Navržený objekt je zděný, půdorysu písmene L, bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím.
Zastřešení je řešeno valbovou střechou ze sbíjených příhradových vazníků a s pálenou střešní krytinou.
Barevné řešení objektu bude vybráno investorem během realizace stavby.
Objekt je navržen jako stěnový systém z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ na železobetonové
základové desce a základových pasech. Překlady ve zdivu jsou systémové Ytong, popř. železobetonové
betonované do U profilů Ytong. Konstrukce zastřešení je navržena z dřevěných sbíjených příhradových
vazníků. Sklon střechy je 22°, střešní krytina je pálená keramická.
Pozemek se nachází v dopravně a obslužně zajištěném prostoru. Napojení na dopravní infrastrukturu je
nové od jihovýchodu z komunikace na p.p.č. 620/16, k.ú. Choustníkovo Hradiště. V rámci nových
zpevněných ploch bude zřízena komunikace s obratištěm pro vozidla HZS a svozu odpadu.
Vodovodní přípojka bude provedena nová z PE DN 32, uložená na pískovou vrstvu v hloubce minimálně
1,5m. Napojení na veřejný vodovod, který probíhá východně od navržené novostavby, bude provedeno
na p.p.č. 1796 (ve vlastnictví investora). Dešťové vody budou svedeny do podzemní nádrže s přepadem
do zasakovacího tělesa. Dešťové vody budou využívány pro zahradní účely a splachování WC. Dešťové
vody ze zpevněných ploch budou vyspádovány na okolní terén a budou vsakovány na pozemku stavby.
Splaškové vody budou svedeny do bezodtoké jímky na pozemku investora a budou pravidelně vyváženy
oprávněnou firmou. Přípojka elektro bude nová, řešena samostatnou PD, není předmětem této
dokumentace. Přípojka bude ukončena na pozemku stavby v přípojkové skříni SS100, odkud bude vedeno
přívodní vedení do objektu. Součástí stavby je rovněž jímka na dešťové vody s přepadem do zemního
vsakovacího tělesa, zpevněné pochozí a pojezdové plochy, sjezd na pozemek.
Přívodní vedení vodovodu bude provedeno z PE DN 32 v délce cca 96,2 m. Přívodní vedení elektro bude
řešeno kabelem CYKY-J 4x10 v délce cca 135,0 m. Vedení splaškové kanalizace z PVC DN 150 v délce cca
37,5 m.
Zdrojem tepla teplovodního systému vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch-voda Nibe F2120-8 s
proměnlivým výkonem napojené na vnitřní kompaktní jednotku Nibe VVM 320, která zabezpečuje
přípravu TV a vytápění. Vnitřní jednotka obsahuje ohřívač TV o objemu 180 l, zabudovanou vyrovnávací
nádrž topného systému, záložní elektrokotel, směšovací ventil s ekvitermní regulací, vestavěné
nízkoenergetické oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami a inteligentní řídicí systém. Topný faktor (SCOP)
je 4,80, tepelný výkon pak 6,2 kW. Tepelné čerpadlo bude umístěno v technické místnosti (1.04).
Jako doplňkový zdroj tepla bude sloužit krbová vložka ke spalování kusového dřeva o výkonu cca 7,5kW,
předpokládané využití cca 20%. V objektu bude provedena příprava pro zapojení dvou akumulačních
nádrží o objemu 1 000 l, které budou natápěny fotovoltaickým systémem (pokud bude v budoucnu
instalován).
Zastavěná plocha RD
Zpevněné plochy
Obestavěný prostor SO.1
Užitná plocha
Počet funkčních jednotek

260,5 m2
488,9 m2
cca 1.250 m3
211,94 m2
1

Novostavba RD nestanovuje požadavky pro možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.
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Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný
stavební úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), posoudil podanou žádost a připojené doklady podle ustanovení § 129 odst. 2 a
3 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, postupoval přiměřeně podle ustanovení § 90 a § 110 až 115
stavebního zákona a rozhodl, že

dodatečně povoluje
stavbu:
Novostavba rodinného domu a staveb doplňkových
na pozemku: pozemková parcela číslo 1797, 621/18 a 1796 v katastrálním území Choustníkovo Hradiště.
Podmínky pro dokončení stavby:
1. Novostavba rodinného domu bude umístěna, resp. dokončena dle dokumentace pro dodatečné
povolení stavby ověřené v řízení stavebním úřadem. Dokumentaci stavby vypracoval jako hlavní
projektant Ing. Jan Mácha, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0602429, požárně
bezpečnostní řešení - Projektis spol. s.r.o., Ing. Pavlína Pražáková, autorizovaný inženýr pro
požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby, energetický specialista – Ing František Duda, č.
oprávnění MPO.1145, elektroinstalace – Josef Mikyska M-Projekt elektro DKnL, vzduchotechnika
– EnergySim, s.r.o., Ing. Karolína Kuželová a Ing. Petr Kotek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro
techniku prostředí staveb, specializace technika zařízení, ČKAIT 0012253 (dále jen
„dokumentace stavby“). Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu. Dokumentace stavby: č. zakázky 13/2018 z 11/2018.
2. Projektant odpovídá v souladu s § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost a
úplnost a bezpečnost stavby RD provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Při dokončování stavby budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 183/2006
Sb., stavební zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy
příslušné normové hodnoty.
4. Při dokončování stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně
právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Odpady ze stavby musí být zejména
řádně tříděny a odstraněny v zařízení k tomuto účelu určeném. K využití nebo k odstranění
odpadů může být smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o odpadech.)
6. Stavebník zajistí splnění podmínek z vyjádření vlastníků či správců podzemních či nadzemních sítí
uvedených ve stanoviscích, zejména VHS RT s.r.o. Horní Lánov (provozovatel vodovodu a
kanalizace pro veřejnou potřebu v Choustníkově Hradišti):
a) Stavba vodovodní přípojky bude povolena a postavena v souladu se stavebním zákonem (č.
183/2006 Sb.)
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b) Provozovatel si vyhrazuje právo účastnit se těch kontrolních prohlídek stavby, které se
budou týkat dotčení veřejného vodovodu. Termín mu bude stavebník písemně oznamovat
14 dní předem.
c) Jakýkoliv zásah do veřejného vodovodu bude prováděn pouze provozovatelem nebo za jeho
přítomnosti, a to po předběžném projednání a s jeho souhlasem. Tento souhlas není
nahrazen souhlasem pracovníků obecního úřadu. Upozorňujeme, že každý jiný zásah do
vodovodu je zásahem neoprávněným.
d) Stavebně montážní práce (napojení na veřejný vodovod) bude provádět osoba – firma
oprávněná k těmto úkonům, za účasti zástupce provozovatele, po provedení vytýčení sítí a
v souladu s ČSN. Termín prací bude oznámen provozovateli 7 dní pžed zahájením prací.
e) Provedení prací týkajících se veřejného vodovodu bude odsouhlaseno provozovatelem přd
zásypem. O převzetí místa napojení na veřejný vodovod bude sepsán protokol.
f)

Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke kontaminaci vodovodu.

g) Na vodovodní přípojku bude použito HDPE potrubí min. PN 10. Minimální krytí potrubí bude
1,35 m.
h) Při souběhu a křížení s ostatními podzemními sítěmi musí být dodržovány požadavky normy
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Mimo jiné musí být dle této
normy vodovodní potrubí umístěné nad kanalizací odvádějící odpadní vodu. Pokud to
nebude vzhledem k místním podmínkám možné, je nutné navrhnout a provést technická
ochranná opatření, která v předstihu odsouhlasí provozovatel.
i)

Napojení na veřejný vodovod z potrubí PE Ø 160 bude provedeno pomocí navrtávacího
pasu, součástí kterého bude uzavírací armatura ovládaná pomocí zemní zákopové soupravy.

j)

Vnitřní rozvod pitné vody v objektu napojený na veřejný vodovod nesmí být propojen
s jiným zdrojem vody (např. studnou)!

k) Vodoměr bude umístěn ve venkovní vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta bude mít
minimální vnitřní půdorysné rozměry 0,9 x 1,2 m u obdélníkové šachty nebo min. Ø1,0 m u
kruhové. Minimální výška šachty bez vstupního komínku bude 1,5 m. Šachta musí být
zajištěna proti nátoku povrchové a podzemní vody. Dále je nutné šachtu zateplit tak, aby
nemohlo dojít k zámrzu potrubí!
l)

Do vodoměrné sestavy je nutné doplnit zpětnou klapku, aby nemohlo dojít k nasátí vody
z domovních rozvodů do veřejné vodovodní sítě.

m) Instalaci vodoměru provede provozovatel nebo jím pověřená osoba.
n) Tlak ve vodovodní síti je dán výškovým umístěním vodojemu U Müllerů (min. hladina cca
336,00 m n.m.) a velikostí okamžitého odběru na síti. Vzhledem k umístění zamýšleného
objektu nebude tlak v přípojce dosahovat hodnoty 0,15 MPa. Stavebník si proto musí
instalovat domovní čerpací stanici.
o) Před uvedením přípojky do provozu bude provozovateli doložen protokol o tlakové zkoušce
vodovodní přípojky a zaměření přípojky.
p) Vodovodní přípojka nebude provozována bez souhlasu provozovatele a bez uzavřené platné
smlouvy s Obcí Choustníkovo Hradiště o dodávce pitné vody.
7. Nádoba na svoz odpadu bude umístěna na pozemku p.p.č. 1797 v k.ú. Choustníkovo Hradiště
v souladu s koordinačním situačním výkresem č. C.3, který je nedílnou součástí projektové
dokumentace, kterou vypracoval jako hlavní projektant Ing. Jan Mácha, autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby, ČKAIT 0602429, č. zak. 13/2018 z 11/2018. Svoz odpadu bude vyvážen od
hlavní silnice Choustníkovo Hradiště, nikoliv od místa umístění nádoby na TKO, s ohledem na
omezení těžké dopravy na p.p.č. 621/18 v k.ú. Choustníkovo Hradiště a omezení vlivu hlukových
imisí při vyvážení odpadu na okolní sousední pozemky a stavby.
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8. Zpevnění přístupových komunikací bude provedeno asfaltovým recyklátem v souladu
s projektovou dokumentací stavby; recyklát nebude obsahovat vápenné příměsi (např. Kunčická
směs).
9. Na stavbě bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "stavba povolena".
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné
a ponechán na místě do dokončení stavby.
10. V průběhu stavby je stavebník (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím
okolí, zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění je
povinen toto na vlastní náklady ihned odstranit.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních
a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů a pod dohledem
oprávněného stavbyvedoucího s příslušnou autorizací.
12. Po dobu výstavby rodinného domu včetně staveb doplňkových je stavebník (zhotovitel stavby)
povinen řádně vést stavební deník.
13. Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě
oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného
archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře
písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10
pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti
zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění
archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu
muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.
14. Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavebník zajistí splnění podmínek ze souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu ze dne 15.03.2019, č.j. MUDK.OŽP/22522-2019/nyp7648-2019:
1. Hranice odsouhlaseného odnětí části pozemku bude v terénu viditelně vyznačena a bude
zajištěno její nepřekročení.
2. Jakýkoliv zásah do zemědělského půdního fondu je před nabytím právní moci rozhodnutí,
vydaných ve věci příslušným stavebním úřadem, nepřípustný.
3. Na odnímané ploše 599,2 m2 bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy. Skrývka ornice
v množství cca 199,8 m3 bude v souladu s předloženou žádostí využita po dokončení stavby
k pozemkovým a terénním úpravám kolem novostavby.
16. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek určuje pozemková parcela číslo 1796 a 1797
v k.ú. Choustníkovo Hradiště. Jako pozemek pro zařízení staveniště určuje nezastavená část
pozemkové parcely číslo 1797 v katastrálním území Choustníkovo Hradiště.
17. Před dokončením stavby (zahájením užívání) bude postupováno v souladu s ustanovením § 119
a následujících stavebního zákona, stavebník zajistí provedení a vyhodnocení zkoušek
předepsaných zvláštními předpisy. Dokončenou stavbu, popř. její část schopnou samostatného
užívání lze užívat na základě ohlášení dokončení stavby stavebnímu úřadu.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:
Zuzana Štěrbová, nar. 14.08.1995, Josefa Hory č.p. 410, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marek Pavelka, nar. 12.08.1987, Verdek č.p. 29, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
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Odůvodnění:
Zuzana Štěrbová, nar. 14.08.1995, Josefa Hory č.p. 410, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Marek
Pavelka, nar. 12.08.1987, Verdek č.p. 29, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kterého zastupuje Ing. Jan
Mácha, nar. 15.11.1980, Čelakovského č.p. 1996, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále jen "žadatel")
dne 06.09.2019 podali žádost o dodatečné povolení stavby: Novostavba rodinného domu a staveb
doplňkových, na pozemku: p.p.č. 1797 , 621/18, 1796 v katastrálním území Choustníkovo Hradiště.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Stavební úřad též oznámil podle
§ 129 odst. 2 stavebního zákona opatřením ze dne 26.09.2019 č.j. MUDK-VÚP/79763-2019/vn227912019 zahájení řízení o odstranění stavby, jelikož se jednalo o stavbu uvedenou v ustanovení § 129 odst.
1 písm. b) stavebního zákona, tedy o stavbu prováděnou bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného
úkonu vyžadovaného stavebním zákonem.
Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání dodatečného povolení stavby se všemi předloženými
doklady a podklady podle ustanovení § 94o stavebního zákona a podle ustanovení § 94m odst. 1
stavebního zákona oznámil dne 25.09.2019 pod Č. j.: MUDK-VÚP/79413-2019/vn22644-2019
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení a současně podle § 129 odst. 2
stavebního zákona nařídil k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
30.10.2019 ve 13.30 hodin se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Stavební úřad ve výše uvedeném opatření sdělil následující:
„Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí (Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, úřední dny: pondělí,
středa: 8:00 - 17:00 hod., ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. 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 a které překračují rozsah, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno
jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
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.

Č.j. MUDK-VÚP/90598-2019/vn

str. 7

Dále tímto stavební úřad sděluje, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu musí být dána
účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí bude
vydáno nejdříve 5 pracovních dnů po konání ústního jednání. Jedná se o možnost seznámení se s kompletním
spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné v této době by
byly námitkami opožděnými, k nimž, ve smyslu zásady koncentrace řízení, stavební úřad nepřihlíží.
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků řízení, cítí být
dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním
pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní předpis, mají možnost se svého
účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor výstavby a ÚP.
O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do okruhu účastníků, rozhodne
stavební úřad a to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu.“

Zároveň stavební úřad oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou i právním nástupcům po zemřelém
účastníku řízení Janu Láskovi (vlastník st.p.č. 293 a p.p.č. 620/10 v k.ú. Choustníkovo Hradiště, který
zemřel 22.09.2019), tj. osobám, které nejsou toho času známy, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1
správního řádu v návaznosti na ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K
námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Účastníci řízení byli upozorněni, že mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Při ústním jednání dne 30.10.2019 uplatnili připomínky ke stavbě dva účastníci řízení – paní Jana
Boudyšová a pan Jan Brzlínek. Připomínky byly projednány při ústním jednání se stavebníky, s účastníky
řízení a podmínky pro stavbu byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí (podmínka č. 7 a 8). Ke
dni ústního jednání byla provedena hrubá stavba (obvodové zdi) po věnec, byly provedeny příčky, svody
splaškové kanalizace a elektro. V souladu s ustanovením § 134 odst. 4 stavebního zákona vyzval stavební
úřad stavebníky při ústním jednání a ohledání na místě stavby k bezodkladnému zastavení prací na výše
uvedené stavbě.
Stavební úřad dal ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci, s upozorněním, že rozhodnutí bude vydáno
nejdříve 3 dny po skončení lhůty pro podání námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů.
Jednalo 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. V případě, že svého práva na nahlédnutí do
spisu a na vyjádření se podkladům rozhodnutí nebude využito, stavební úřad má za to, že s vydáním
rozhodnutí souhlasí.
Podle ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona, účastníkem řízení o dodatečném povolení stavby jsou
osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu
rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85 stavebního zákona, tj.:

§ 109 stavebního zákona:
Účastníkem stavebního řízení je
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k
pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě
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právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo prováděním stavby přímo dotčeno.

§ 85 stavebního zákona:
1) Účastníky územního řízení jsou
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit
jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu
účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Stavební úřad zároveň v oznámení o zahájení
řízení upozornil, že v případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu
účastníků řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným
pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví
zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou
na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor výstavby a územního plánování. O skutečnosti, zda osoba
domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a
to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu. Nikdo jiný se účastenství nedomáhal.
Námitky účastníků řízení, důkazy účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů nebyly ve výše
uvedené stanovené lhůtě uplatněny.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s výše uvedenými ustanoveními stavebního zákona,
přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího
provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl
k závěru, že účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 písm. a) stavebního zákona je
jako žadatel (stavebník) Zuzana Štěrbová, nar. 14.08.1995, Josefa Hory č.p. 410, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem a Marek Pavelka, nar. 12.08.1987, Verdek č.p. 29, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Obec
Choustníkovo Hradiště je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
jakožto obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle ustanovení § 85 odst. 2
písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení: Raiffeisenbank a.s., č.p. 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha
4 ( zástavní právo smluvní na p.p.č. 1796, 1797, 621/18 v k.ú. Choustníkovo Hradiště). Podle ustanovení
§ 109 písm. e) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, Obec
Choustníkovo Hradiště (vlastníci technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat). Dle §
109 písm. e) a § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: Jan Brzlínek, Seifertova č.p. 2570, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem, Marie Lásková, Choustníkovo Hradiště č.p. 156, 544 42 Choustníkovo Hradiště,
Hana Michálková, Choustníkovo Hradiště č.p. 146, 544 42 Choustníkovo Hradiště, Správa silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, Jan Feist,
Choustníkovo Hradiště č.p. 195, 544 42 Choustníkovo Hradiště, Petr Teuber, Palackého č.p. 311,
Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1, Jana Boudyšová, Choustníkovo Hradiště č.p. 202, 544 42
Choustníkovo Hradiště a Michaela Posdienová, Choustníkovo Hradiště č.p. 143, 544 42 Choustníkovo
Hradiště. Účastníky byly i osoby toho času správnímu orgánu neznámé, a to právní nástupci po
zemřelém účastníku řízení Janu Láskovi, jimž bylo v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu
v návaznosti na ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou. Jiné účastníky
stavební úřad po posouzení záměru nestanovil. Zároveň stavební úřad v oznámení o zahájení řízení dal
možnost i dalším osobám, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků řízení, a
cítily by se být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo
stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní
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předpis, se svého účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou na MěÚ Dvůr Králové nad
Labem – odbor výstavby a ÚP. O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství by byla v daném řízení
zařazena do okruhu účastníků a stavební úřad by rozhodl formou usnesení v souladu s ustanovením § 28
správního řádu.“
V řízení byla doložena následující stanoviska, opatření a rozhodnutí dotčených orgánů:







Koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
(souhlasné), vydané odborem životního prostředí dne 08.02.2019 pod Č. j.: MUDK-OŽP/55822019/nyp2116-2019, obsahující i závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem se závěrem, že záměr je přípustný.
Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, které bylo vydáno na
základě samostatné žádosti dne 15.03.2019 č.j. MUDK-OŽP/22522-2019/nyp7648-2019
Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní
odbor Trutnov ze dne 22.05.2019 pod č. j.: HSHK-2122-2/2019.
Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové ze dne 30.01.2019 pod Č. j.: KHSHK 03120/2019/HOK.TU/Po.
Souhlasné stanovisko na úseku civilní ochrany obyvatelstva Obce Choustníkovo Hradiště ze dne
21.05.2019 zn. 173/2019.

V řízení byly dále doloženy následující podklady:
 Vyjádření vlastníků či správců sítí technického vybavení k existenci sítí v místě stavby a ke způsobu
napojení, zejména
a) Obec Choustníkovo Hradiště stanovisko ze dne 22.05.2019 zn. 173/2019 a ze dne
07.06.2019 – Rozhodnutí ke sjezdu, bez značky či čísla jednacího,
b) stanovisko vlastníka vodovodu k napojení na veřejný vodovod ze dne 02.05.2019 zn.
152/2019
c) ČEZ Distribuce, a.s. , zn. 0101119757 ze dne29.05.2019;
d) Cetin, a.s., č.j. 804188/18 ze dne08.12.2018;
e) Telco Pro Services, a.s. zn. 0200917510 ze dne29.05.2019;
f)

ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 18.06.2019 zn. 0700067259;

g) Grid Services, s.r.o. ze dne 08.12.2018 zn. 5001839578;
h) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě číslo 19_SOBS014121511236;
i)

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb., zpracovaný energetickým
specialistou Ing. Františkem Dudou, č. 1145, č. zakázky 19028;

j)

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku zpracovaný Mgr. Milanem Sochorem,
Centrum radonové ochrany Třebíč, č. zakázky 0619/19.

 projektová dokumentace stavby pro dodatečné povolení stavby z 11/2018, vyhotovená hlavním
projektantem Ing. Janem Máchou, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0602429,
požárně bezpečnostní řešení - Projektis spol. s.r.o., Ing. Pavlína Pražáková, autorizovaný inženýr
pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby, energetický specialista – Ing František
Duda, č. oprávnění MPO.1145, elektroinstalace – Josef Mikyska M-Projekt elektro DKnL,
vzduchotechnika – EnergySim, s.r.o., Ing. Karolína Kuželová a Ing. Petr Kotek, Ph.D.,
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technika zařízení, ČKAIT
0012253 (dále jen „dokumentace stavby“). Případné změny stavby nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu. Dokumentace stavby: č. zakázky 13/2018 z 11/2018.
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V provedeném řízení stavební úřad posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů.
Stavební úřad dále ověřil zejména, zda
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Přílohou žádosti je též dokladová část
obsahující výše uvedená a pro posouzení v předmětné věci odborná posouzení s kladnými výsledky,
kladná (závazná) stanoviska příslušných dotčených orgánů a vyjádření vlastníků veřejné technické
infrastruktury, z nichž projektová dokumentace vycházela, a tudíž lze konstatovat soulad navrženého
řešení s veřejnými zájmy.
Podmínky účastníků řízení, uplatněné při ústním jednání dne 30.10.2019, byly zahrnuty do podmínek
tohoto rozhodnutí.
Se závěry dotčených orgánů se stavební úřad ztotožnil a shledal, že stavba rodinného domu včetně
staveb doplňkových není v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy. Tímto
byl naplněn i požadavek ustanovení § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Rovněž je
třeba doplnit, že stavba bude dopravně napojena na stávající dopravní infrastrukturu.
Posouzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování,
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební
uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území je
obsažené v přiloženém závazném stanovisku orgánu územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem se závěrem, že záměr je přípustný. Orgán územního plánování nestanovil pro uskutečnění
výše uvedeného záměru žádné zvláštní podmínky.
Projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a splňuje obecné
požadavky na výstavbu; zejména požadavky mechanické odolnosti a stability konstrukcí, požární
bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku
a bezpečnosti při jejím užívání. Ke stavbě je zajištěn stávající příjezd, technické vybavení je v místě
stavby rovněž stávající, pro ČEZ přípojku byl vydán stavebním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem
územní souhlas dne 15.10.2019, č.j. MUDK-VÚP/83984-2019/vn23101-2019. Předložené podklady
vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná
ani protichůdná a podmínky v nich obsažené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že nebude
negativně ovlivňovat okolní prostředí. Jedná se o stavbu rodinného domu. Stavebník bude po dokončení
stavby, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání, postupovat v souladu s ustanovením
§ 119 stavebního zákona.
Stavební úřad posoudil stavbu dle ustanovení § 90 stavebního zákona. Stavba je v souladu s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů.
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 dal ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
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účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci
opatřením ze dne25.09.2019 č.j. MUDK-VÚP/79413-2019/vn22644-2019. Jedná se o možnost seznámení
se 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.
Stavebník předložil veškeré doklady stanovené příslušnými ustanoveními stavebního zákona
a prováděcích vyhlášek, na základě kterých stavební úřad zkonstatoval soulad umisťované a povolované
stavby s veřejným zájmem (tj. nejen s územně plánovací dokumentací, ale i s cíli a úkoly územního
plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, jakož i s požadavky
zvláštních právních předpisů). Zejména z projektové dokumentace a stanovisek dotčených orgánů státní
správy vyplývá, že účinky budoucího užívání stavby nebudou přesahovat míru přípustnou.
Stavební úřad v předmětném řízení postupoval v souladu se zásadami správního řízení, dbal na to,
aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu,
aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a dále aby umožnil zúčastněným osobám
uplatňovat jejich práva a hájit oprávněné zájmy. Stavební úřad vedl předmětné řízení takovým
způsobem, aby zajistil rovné postavení všem účastníkům a dostatečný prostor všem pro seznámení
se s podklady pro vydání rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené stavební úřad rozhodl způsobem uvedeným v tomto rozhodnutí. Stavební
úřad v průběhu řízení a při posuzování všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by bránily
vydání rozhodnutí, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý 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 dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

"otisk úředního razítka"
Renata Voňková
odborná referentka
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Toto rozhodnutí je vyvěšováno a oznamováno veřejnou vyhláškou právním nástupcům po zemřelém
účastníku řízení Janu Láskovi (vlastník st.p.č. 293 a p.p.č. 620/10 v k.ú. Choustníkovo Hradiště, tj.
osobám, které nejsou toho času známy, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu
v návaznosti na ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu.

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce
a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................
Sejmuto dne ..................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

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

dne .........................
Sejmuto dne .................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový
přístup)

Obecní úřad Choustníkovo Hradiště tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – veřejné vyhlášky na
úřední desce a elektronické desce úřadu. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí – veřejné vyhlášky,
opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na Odbor
výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto rozhodnutí – veřejná
vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad
Labem.
Upozornění:
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou podle § 25 správního řádu, a to
zejména právním nástupcům po zemřelém účastníku řízení Janu Láskovi, které je oznamováno
veřejnou vyhláškou.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši
1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, celkem
7000 Kč, byl zaplacen dne 05.11.2019.

Doručí se:
Doporučeně do vlastních rukou:
Ing. Jan Mácha, Čelakovského č.p. 1996, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (2x)
zastoupení pro: Marek Pavelka, Verdek č.p. 29, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zastoupení pro: Zuzana Štěrbová, Josefa Hory č.p. 410, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jan Brzlínek, Seifertova č.p. 2570, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marie Lásková, Choustníkovo Hradiště č.p. 156, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Hana Michálková, Choustníkovo Hradiště č.p. 146, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Jan Feist, Choustníkovo Hradiště č.p. 195, 544 42 Choustníkovo Hradiště
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Petr Teuber, Palackého č.p. 311, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
Jana Boudyšová, Choustníkovo Hradiště č.p. 202, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Michaela Posdienová, Choustníkovo Hradiště č.p. 143, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Datovou schránkou:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Choustníkovo Hradiště, IDDS: g9dbnky
sídlo: Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
dotčené orgány - kurýr
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor životního prostředí - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka
č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
dotčené orgány – datovou schránkou:
Obec Choustníkovo Hradiště, IDDS: g9dbnky
sídlo: Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
sídlo: Habrmanova č.p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
ostatní – veřejná vyhláška:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem 1
Obecní úřad Choustníkovo Hradiště, úřední deska, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo
Hradiště
a.a.

Vypraveno: 12.11.2019

