Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí
Husovo náměstí č.p.83

503 15 Nechanice

č.j.: Nech 1614/2011
Nechanice dne 25. dubna 2012
spisová značka: Sp-Nech 1614/2011/4
oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Adlaf, tel.: 498 773 814, e-mail: stavebni2@nechanice.cz

Územní rozhodnutí
veřejnou vyhláškou

Dne 30. listopadu 2011 podal žadatel, kterým je společnost FATO a.s., člen holdingu
FATO, (IČO: 274 73 295), Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, u Městského úřadu Nechanice,
odboru výstavby a životního prostředí, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dopravní a
technické infrastruktury, vedenou pod názvem: „Stavba technické vybavenosti (komunikace a
inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, STL plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a zpevněné
plochy)“, v obci Dolní Přím, místní části Horní Přím, na p.p.č. 272/1 (ostatní plocha), 272/7 (ostatní
plocha), 11 (zahrada), 84/2 (trvalý travní porost), 266/5 (orná půda), 314/1 (ostatní plocha), 314/2
(ostatní plocha), 314/3 (ostatní plocha), 288 (ostatní plocha), 271/3 (ovocný sad), 266/70 (orná
půda), 266/71 (orná půda) a st.p.č.10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 10/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) vše v katastrálním území Horní Přím. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecný stavební úřad
příslušný podle § 13 odst.1 písm.f), § 190 odst.1 a § 84 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), posoudil
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 84 až § 90 stavebního zákona a
podle § 3 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření, a na základě tohoto posouzení vydává žadateli, kterým je:
FATO a.s., člen holdingu FATO, (IČO: 274 73 295), Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové,
(účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“)

podle § 79 odst.1 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby
dopravní a technické infrastruktury: „Stavba technické vybavenosti (komunikace a inženýrské
sítě – vodovod, kanalizace, STL plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a zpevněné plochy)“,
v obci Dolní Přím, místní části Horní Přím, na p.p.č. 272/1 (ostatní plocha), 272/7 (ostatní
plocha), 11 (zahrada), 84/2 (trvalý travní porost), 266/5 (orná půda), 314/1 (ostatní plocha),
314/2 (ostatní plocha), 314/3 (ostatní plocha), 288 (ostatní plocha), 271/3 (ovocný sad), 266/70
(orná půda), 266/71 (orná půda), 323 (ostatní plocha) a st.p.č.10/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) vše v katastrálním území Horní Přím, dále jen „stavba“.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Horní Přím
v souladu s předloženou dokumentací, především s výkresem číslo D.2 – Koordinační situace
stavby, v měřítku 1:500, projektant: Ing. Blanka Pavlasová, ČKAIT - 0701030, která je součástí
ověřené dokumentace.
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Popis umístění: Záměrem je umístění staveb dopravní a technické infrastruktury v obci Dolní
Přím, místní části Horní Přím. Tato infrastruktura bude sloužit pro napojení plánované zástavby
(budoucích 32 rodinných domů). Lokalita navazuje na jižní okraj místní části Horní Přím, jižně od
veřejně přístupné účelové komunikace, v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů.
Stavba zahrnuje tuto dopravní a technickou infrastrukturu: komunikace, zpevněné plochy,
kanalizace splašková, včetně přípojek, vodovod a vodovodní přípojky, STL plynovod, včetně STL
přípojek, veřejné osvětlení.
Navržená technická infrastruktura bude provedena včetně přípojek na jednotlivé parcely (32x),
přípojky budou ukončeny na jednotlivých parcelách (při hranici pozemků v pilířku s HUP nebo
v šachtě revizní resp. vodoměrné na pozemku). Lokalita bude dopravně napojena na silnici
III/32435 novou pozemní komunikací šířky 5,0 m, která bude umístěna na pozemcích p.č.11, 323 a
st.č.10/2, nová křižovatka tvaru T bude umístěna před st.p.č.10/2. Na okraji lokality je komunikace
zúžena na 4 m a pokračuje jako jednopruhová s obousměrným provozem s výhybnami. Na hlavní
větev jsou připojeny krátké slepé komunikace zakončené obratišti. Lokalita je navržena jako obytná
zóna, komunikace budou bez chodníků, je navrženo 7 odstavných stání. Dešťové vody z pozemních
komunikací budou svedeny ke vsaku do zelených pásů podél navržené komunikace. Dešťové vody
z budoucích rodinných domů budou zasakovány na pozemcích stavebníků rodinných domů.
Zásobování budoucích rodinných domů pitnou vodou bude řešeno ze stávajícího a nového
vodovodního řadu. Splaškové vody z RD budou odváděny gravitační kanalizační přípojkou do
stávající splaškové kanalizace. Napojení lokality na rozvody elektrické energie zajišťuje společnost
ČEZ Distribuce, a.s., pro umístění stavby distribuční soustavy NN je vydáno územní rozhodnutí
(č.j.:234/607/2009 ze dne 29. října 2009). V lokalitě budou provedeny rozvody STL plynovodu,
včetně STL přípojek. Podél komunikací uvnitř lokality a příjezdové komunikace je navrženo veřejné
osvětlení napojené z nového samostatného rozvaděče. Součástí stavby bude provedení souvisejících
terénních úprav a ozelenění volných ploch.
2) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení tras stávající technické infrastruktury
v místě jejich střetu se stavbou. Musí být dodržena norma pro uložení sítí ČSN 73 6005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, a to s ohledem na stávající sítě i nově prováděné
sítě technického vybavení, především dodržet předepsané nejmenší dovolené krytí podzemních sítí
dle přílohy B této normy. Veškeré stávající sítě technické infrastruktury v prostoru staveniště budou
po dobu stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a
budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem. Veškerá stávající zařízení budou zabezpečena
tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
3) Před podáním žádosti o stavební povolení budou vyřešeny majetkoprávní vztahy k dotčeným
pozemkům i stavbám. Projektová dokumentace bude odsouhlasena jednotlivými vlastníky a správci
technické a dopravní infrastruktury, kteří si to ve svém stanovisku vymínili. Zahájení a ukončení
stavby bude předem dohodnuto s uživateli pozemků. V projektové dokumentaci bude vyřešena
úprava stavbou narušených pozemků. Stavbou se nesmí zhoršit odtokové poměry povrchových vod.
4) Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude vyhodnocení (a případně
navrženo řešení) posouzení zvýšení hluku (hladiny hluku) od zvýšené dopravní zátěže vlivem
navrhovaného záměru. Dále bude navrženo řešení staveništní dopravy s ohledem na snížení hluku a
především prašnosti v průběhu realizace infrastruktury.
5) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, vydala pro stavbu
dne 9. listopadu 2011 dvě vyjádření pod č.j.: KRPH-67-381/ČJ-2011-050206 a č.j.: KRPH-67382/ČJ-2011-050206. Souhlasí s navrženým technickým řešením. Vzhledem k tomu, že akcí
(výstavbou v lokalitě) bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých
pozemních komunikacích, předloží zhotovitel (investor) v dalším stupni projektové dokumentace
návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) zdejšímu
dopravnímu inspektorátu k vyjádření. Zřízení sjezdu a nájezdu (dopravního připojení sousední
nemovitosti) bude plně v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Budou
odstraněny dva stromy, které se nacházejí v rozhledových polích (lípa srdčitá a borovice).
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6) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, vydala pro stavbu dne 16. srpna 2006 pod
č.j.: 8170/06/4/PHD-HK/No závazné stanovisko: „S projektovou dokumentací stavby „Technická
vybavenost pro stavbu rodinných domů – Horní Přím“ se souhlasí. V souladu s § 126 odst.1 stavebního
zákona a s ustanovením § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:
 K závěrečné kontrolní prohlídce (ke kolaudačnímu souhlasu) předložit laboratorní výsledek vzorku
pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru jakosti pitné vody a dokladovat
nezávadnost použitých výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou.

7) Magistrát města HK, odbor životního prostředí – závazné stanovisko - souhlas s vydáním
rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa ze dne 18.12.2008 pod značkou:
MMHK/159139/08/ŽP/Pěn: Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové jako
orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst.2, písm.c) zákona č.289/95 Sb., v platném znění
(dále jen „lesní zákon“), vydává podle § 14 odst.2 citovaného zákona souhlas k vydání rozhodnutí o
umístění stavby technické vybavenosti pro rodinné domy na p.p.č.84/2, 266/5, 266/70, 266/71,
314/1, 314/3, 288 v katastrálním území Horní Přím, v rozsahu vyznačeném na situačním plánku, tj.
ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků p.č.76, 77, 85/2, 271/2 v k.ú. Horní Přím a
lesního pozemku p.č. 102/16 v k.ú. Stěžírky. Souhlas se vydává pro stavbu technické vybavenosti
(komunikace a inženýrské sítě) pro připravovanou výstavbu rodinných domů. Vlastníci lesa
s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa souhlasí.
8) Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, vydal dne 7.12.2011 pod č.j.:
MMHK/203437/2011 PP/MEJ závazné stanovisko, v kterém stanovil, že stavba je přípustná při
splnění následujících podmínek:
- Další stupeň projektové dokumentace bude předložen orgánu státní památkové péče k vydání
závazného stanoviska v souladu s § 14 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění. Součástí předkládané dokumentace bude výkres návaznosti předmětné stavby
technické vybavenosti na válečný hrob č.65 (č. dle Komitétu pro udržování památek z roku 1866)
na pozemcích p.č.266/5 a 314/1 v k.ú. Horní Přím.
9) Závazné stanovisko silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací ze dne
23.11.2011 pod značkou: SZ MMHK/188227/2011 OD1/Rou: Magistrát města Hradec Králové, odbor
dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, souhlasí za dodržení následujících podmínek:
 Projektová dokumentace musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména s těmito ČSN:
73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích
73 6114 – Vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro navrhování
12899 – 1 – stálé svislé dopravní značení
TP 65 – zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 133 – zásady pro vodorovné dopravní značení
TP 66 –zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
73 6110 – Projektování místních komunikací
73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
TP 170 – navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 83 – odvodnění pozemních komunikací
vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb
 Projektová dokumentace bude obsahovat souhrnnou zprávu, v které bude uvedeno, jak jsou výše
uvedené předpisy splněny.
 Vozidla stavby budou na veřejné komunikace vyjíždět zcela očištěna.
 V případě záboru silnice III/32435 a omezení silničního provozu při provádění napojení účelové
komunikace, zažádáte náš odbor o zvláštní užívání komunikace dle § 25 zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle §
77 zákona č.361/2000 Sb., o pozemních komunikacích.
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 Po dokončení akce zažádáte náš odbor o souhlas se stanovením místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích dle § 77 zákona č.361/2000 Sb.
 Potřeba parkovacích stání pro jednotlivé druhy staveb se stanoví výpočtem podle ČSN 73 6110. Při
návrhu počtu stání je nutné přihlédnout k místním podmínkám a případně základní počty stání navýšit.
Počet parkovacích stání může být upraven místní samosprávou (obecní vyhláškou, apod.).
 Před umístěním významného zdroje/cíle dopravy do území se provede odhad navýšení poptávky po
parkování, včetně odhadu vývoje poptávky v čase a průzkum stávající nabídky dopravy v klidu. Na
základě této dopravně-inženýrské analýzy se navrhne způsob řešení dopravy v klidu.

10) Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, vydal dne 1.12.2011 pod značkou:
MMHK/199820/2011 souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro
nezemědělské účely dle ustanovení § 9 odst.6 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném
znění:
- pro stavbu: komunikace pro výstavbu RD – komunikace při byt.zástavbě na pozemku:
katastrální území
číslo parcely odnímaná plocha (m2)
kultura
Horní Přím
11
459
zahrada
Horní Přím
84/2
801
orná půda
Horní Přím
266/5
3940
orná půda
celková výměra odnímané plochy: 5200 m2
plocha podléhající odvodu: ------ m2
místo: k.ú. Horní Přím
vlastník: FATO Invest a.s. Hradec Králové, Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové,
FATO a.s., člen holdingu FATO, (IČO: 274 73 295).
Souhlas je vydáván za těchto podmínek:
1. Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené stavebním úřadem.
2. Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 24 cm a 1248 m3 zeminy bude uloženo na
p.p.č.266/5, 84/2, 11 v k.ú. Horní Přím a bude použita po dostavbě k ozelenění a výsadbě
okrasné zeleně, případná zbývající část bude rozprostřena v místě budoucích zahrad u nově
budovaných RD.
3. Finanční odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF nebudou předepsány, protože dle § 11
odst.3/c zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, se na uvedenou stavbu
odvody nevztahují.
4. Po dokončení stavby bude odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové
předloženo skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí
půdy ze ZPF.
Na základě tohoto rozhodnutí a ohlášení vlastníka provede katastrální úřad změnu druhu
pozemku v katastru nemovitostí.
11) Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, vydal dne 13.7.2007 pod značkou:
58023/2007/ŽP/Čer závazné stanovisko, ve kterém uděluje souhlas s návrhem trasy podzemního
vedení dle § 7 odst.3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění, pro stavbu: „HORNÍ PŘÍM – připojení zástavby rodinných domů na inženýrské sítě:
katastrální území

číslo parcely

kultura

Horní Přím
Horní Přím
Horní Přím
Horní Přím
Horní Přím
Horní Přím
Horní Přím

79/1
81/3
81/5
82/1
82/3
266/5
271/3

zahrada
zahrada
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
ovocný sad
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Výše uvedená akce trvalé ani dočasné odnětí zemědělské půdy nevyžaduje. Návrh trasy byl
posouzen z přiložené mapové dokumentace.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu požaduje, aby:
- bylo postupováno s maximální šetrností ve vztahu k okolní zemědělské půdě
- činnost byla omezena na nezbytnou šířku pracovního pruhu
- případné škody na zemědělské půdě nebo na plodinách byly vypořádány s poškozeným
- vstup na pozemek byl projednán s vlastníkem pozemku (nájemcem).
12) V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky ze stanovisek:
a. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – stanovisko k územnímu řízení ze dne
6.3.2012 pod značkou: VAKHK/VHR/NT/12/0015: Vodovod požadujeme provést z PVC
Mondial. Vodovodní přípojky budou zakončeny provizorními šachtami umístěnými cca 1 m
za hranicí připojovaných pozemků a vybavených držákem vodoměru HAWLE s osazeným
měřením. Provizorní vodoměrné šachty je nutno zajistit proti zamrznutí. Rozvod vody
napojený na vodovod pro veřejnou potřebu nesmí být propojen s jiným zdrojem vody.
Provizorní vodoměrné šachty budou po vybudování RD zrušeny a vodoměrné sestavy budou
přesunuty do temperovaných prostor v RD. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude
VAK HK, a.s. předložena k vyjádření. Kladečský plán vodovodu, způsob napojení na
stávající řad a detaily doporučujeme projednat v konceptu. Do data předložení projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení bude uzavřen dodatek k Rámcové smlouvě o přípravě
a realizaci stavby č.VAKHK/RS/SK/2011/0035, ve kterém dojde k rozšíření stavby o
vodovodní přípojky.
b. RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko pro územní řízení ze dne 14.11.2011 pod
značkou: 5000548826: RWE Distribuční služby, s.r.o. souhlasí s vydáním rozhodnutí o
umístění stavby. Další stupeň PD plynárenského zařízení bude zpracován v souladu se
zákonem č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN
EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TP G 702 01, TPG 702 04 a technickým
požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu,
rekonstrukce a opravy místních sítí). Projektová dokumentace pro stavební povolení nám
bude předložena k odsouhlasení.
13) Toto územní rozhodnutí o umístění stavby platí ve smyslu § 93 odst.1 stavebního zákona 4 roky
ode dne nabytí právní moci. Podle § 93 odst.2 stavebního zákona podmínky územního rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Dobu
platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit, podáním
žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve
lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí
podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů.
Podmínky pro zabezpečení věcné a časové koordinace jednotlivých staveb v území:
 Vzhledem k tomu, že se v případě stavby komunikace jedná o speciální stavbu dle zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, bude na tuto stavbu vydávat příslušné
stavební povolení speciální stavební úřad (§ 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona), kterým je
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, a to na základě samostatné žádosti. Žádost lze
podat až po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí. K žádosti je nutné doložit souhlas
obecného stavebního úřadu (MěÚ Nechanice, odboru výstavby a ŽP) dle § 15 stavebního zákona.
 Jelikož kanalizační stoka splašková a vodovodní řad je stavbou vodního díla (§ 55 odst.1
písm.c) vodního zákona), bude na tuto stavbu vydávat příslušné stavební povolení a povolení
k nakládání s vodami speciální stavební úřad (§ 15 odst.1 písm.d) stavebního zákona) - vodoprávní
úřad, kterým je Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí. Žádost lze podat až po
nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí. K žádosti je nutné doložit souhlas obecného
stavebního úřadu (MěÚ Nechanice, odboru výstavby a ŽP) dle § 15 stavebního zákona.
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 STL plynovodní řad a veřejné osvětlení podléhají režimu stavebního řízení, žádost o stavební
povolení bude podána u zdejšího stavebního úřadu po nabytí právní moci územního rozhodnutí,
žádost bude obsahovat náležitosti v souladu s § 110 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č.526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude zpracována projektantem, který prokáže oprávnění
k výkonu projektové činnosti na základě příslušného osvědčení o autorizaci. PD bude předložena ve
trojím vyhotovení a bude zpracována podle ustanovení § 2 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb (příloha č.1 této vyhlášky) a v souladu s obecnými požadavky na výstavbu (§ 2 odst.2
písm.e) stavebního zákona) - vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
v platném znění, vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění, a vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Dále bude vypracována v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb., o
technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění. Podkladem pro její zpracování
bude dokumentace projednaná a schválená v územním řízení (projektant: Ing. Blanka Pavlasová,
ČKAIT – 0701030, Ivo Hejcman, ČKAIT – 0701074, Stanislava Valášková, ČKAIT – 0701066,
Ing. Pavel Šandera, ČKAIT – 0600617, Ing. Ladislav Ecler, ČKAIT - 0701138).

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky.

Odůvodnění:
Dne 30. listopadu 2011 podal výše uvedený žadatel u Městského úřadu Nechanice, odboru
výstavby a životního prostředí, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dopravní a technické
infrastruktury, vedenou pod názvem: „Stavba technické vybavenosti (komunikace a inženýrské sítě
– vodovod, kanalizace, STL plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a zpevněné plochy)“, v obci
Dolní Přím, místní části Horní Přím, na p.p.č. 272/1 (ostatní plocha), 272/7 (ostatní plocha), 11
(zahrada), 84/2 (trvalý travní porost), 266/5 (orná půda), 314/1 (ostatní plocha), 314/2 (ostatní
plocha), 314/3 (ostatní plocha), 288 (ostatní plocha), 271/3 (ovocný sad), 266/70 (orná půda),
266/71 (orná půda) a st.p.č.10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 10/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše
v katastrálním území Horní Přím. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, je pro tuto stavbu obecným
stavebním úřadem věcně příslušným podle § 13 odst.1 písm.f) stavebního zákona, neboť je
pověřeným obecním úřadem dle zákona č.314/2002 Sb., v platném znění, dále podle § 190 odst.1
stavebního zákona, dle kterého obecné stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve
správních obvodech, ve kterých vykonávaly působnost k 31. prosinci 2006 (výše uvedená obec a
katastrální území patřila k uvedenému datu do správního obvodu stavebního úřadu Nechanice).
Příslušnost k územnímu řízení dále řeší ustanovení § 84 odst.1 stavebního zákona, které stanoví, že
územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo
zjednodušeného územního řízení. Místní příslušnost je v souladu s § 11 odst.1 písm.b) správního
řádu určena v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází.
Stavební úřad se v rámci územního řízení zabýval otázkou vymezení okruhu jeho účastníků
ve smyslu § 85 stavebního zákona. Účastníkem územního řízení o umístění stavby je dle § 85 odst.1
písm.a) stavebního zákona žadatel - FATO a.s., člen holdingu FATO, (IČO: 274 73 295).
Účastníkem územního řízení o umístění stavby je dle § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona obec,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - v tomto případě obec Dolní Přím.
Účastníky územního řízení dále jsou 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: FATO invest a.s., Hradec Králové, (IČO: 150 62 597), Ing. Josef Tošovský, Ing. Jiří
Fráňa, obec Dolní Přím a Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje (IČ: 70
947 996). Účastníky územního řízení dále jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a společenství
vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu: Romana Hrušová, Jarmil Hynek (r. 1944),
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Naděžda Krahulcová, Renáta Poláková, Michael Hanousek, Jiří Hanousek (r. 1989), Jiří Hanousek
(r. 1967), Jiří Bartoň (r. 1933), Marie Bartoňová, Ing. Jiří Bartoň (r. 1960), Prof. MUDr. Roman
Prymula, CSc., PhD, Ruslana Prymulová, Bc. Martin Vycpálek, Hana Vycpálková, Ing. Radek
Vojtěch, Marta Široká, Jaroslava Staňková, Miloslava Truksová, MUDr. Milan Široký, Martin
Široký, Česká republika – Lesy České republiky, s.p., Jarmil Hynek (r.1976), Ing. Jiří Broulík, Jana
Broulíková a vlastníci a správci technické infrastruktury, na něž bude stavba napojena, popřípadě
v jejichž ochranném pásmu bude stavba umístěna: RWE Distribuční služby, s.r.o., Královéhradecká
provozní, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., VAK Hradec Králové, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s. a
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje (IČ: 70 947 996). Proto je stavební
úřad zahrnul mezi účastníky řízení.
Zároveň stavební úřad „rozdělil“ účastníky ve smyslu § 27 správního řádu, jak je uvedeno
v závěru rozhodnutí. Účastníkem řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu byl stanoven žadatel,
resp. žadatelé. Poznamenává se, že žadatel byl v řízení zastoupen na základě plné moci
zmocněncem, kterým je Ing.arch. Milan Vojtěch, Nerudova č.p.77, 533 04 Sezemice.
Podle ustanovení § 76 odst.1 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, měnit
jejich vliv na využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.
Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, dle § 87 odst. 1 stavebního
zákona oznámil opatřením č.j.: Nech 0130/2012 ze dne 26. ledna 2012 zahájení územního řízení
všem známým účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti nařídil
veřejné ústní jednání na den 8. března 2012 se schůzkou v zasedací místnosti Městského úřadu
Nechanice. Vzhledem k tomu, že pro území je vydán územní plán, doručoval oznámení o zahájení
územního řízení stavební úřad v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona (tj. žadateli, obci a
dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou). Oznámení bylo
vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Dolní Přím dne 1.2.2012 a sejmuto dne 17.2.2012, dále
bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nechanice dne 1.2.2012 a sejmuto dne 17.2.2012.
Oznámení bylo taktéž zveřejněno na elektronické úřední desce. Žadatel byl upozorněn na povinnost
dle ustanovení § 87 odst.2 stavebního zákona. Současně upozornil na „koncentrační zásadu“
stanovenou v § 89 odst.1 stavebního zákona. Z ústního jednání byl sepsán protokol. Ústního jednání
se zúčastnil žadatel a zmocněnec žadatele – Ing.arch. Milan Vojtěch. Ostatní účastníci řízení ani
dotčené orgány se ústního jednání nezúčastnili. Ústního jednání se zúčastnila veřejnost, konkrétně:
Zdeňka Ságnerová, František Martinů a Martin Dufek (iniciály uvedeny v protokolu). Všichni jsou
vlastníky pozemků a staveb v místní části Horní Přím. Při ústním jednání byl přítomným předložen
spis, včetně dokumentace, k nahlédnutí a byl jim podán výklad záměru žadatele. Přítomným byla
dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, a byla jim dána
možnost klást námitky (účastníci řízení) a připomínky (veřejnost). Žadatel požádal do protokolu při
ústním jednání o delší platnost územního rozhodnutí a to na 4 roky od nabytí právní moci
rozhodnutí. S ohledem na druh stavby a delší, resp. náročnější přípravu navazujících řízení, bylo
tomuto požadavku vyhověno ve výroku rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly podány žádné námitky
účastníků řízení. Při ústním jednání byly podány připomínky veřejnosti: 1) pan Martin Dufek ji
podal do protokolu: „Připomínku mám vůči zvýšené hladině hluku a prašnosti na komunikaci III.
třídy provozem (vlivem) nové stavby.“ a 2) paní Zdeňka Ságnerová podala připomínky písemně
(příloha protokolu): „Dům č.25 je od stávající vozovky vzdálen 1,8 m. Požaduji, aby tvar
křižovatky byl řešen s ohledem na tuto skutečnost. Jedná se zejména o ohrožení statiky domu
způsobenou provozem těžkých vozidel a hlučnost, která bude zřejmě přesahovat povolenou míru.
Dále chci upozornit, že povrch vozovky není stavěn na provoz těžkých vozidel. Betonový povrch je
přibližně 20 cm silný a položen pouze na písku. Navíc je jeho stáří více než 60 let. Vzhledem
k tomu, že v těchto místech není vybudován chodník, bude zvýšený provoz přímo ohrožovat
bezpečnost chodců.“ Stavební řad o těchto připomínkách rozsáhle diskutoval na ústním jednání,
vedl diskusi s veřejností a se žadatelem. Stavební úřad přítomné poučil, že jejich obavy a vznesené
nároky bude stavební úřad vyhodnocovat jako připomínky veřejnosti, nikoliv jako námitky
účastníků řízení. Stavební úřad s veřejností na ústním jednání o jejích obavách diskutoval,
žadatelem byla navržena možnost výsadby zeleně podél komunikace, ale toto řešení bylo nakonec
s ohledem na dodržení rozhledů na nové křižovatce a z důvodů již existující technické
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infrastruktury v zeleném pásu podél komunikace III. třídy, shledáno jako nerealizovatelné. Souvislý
porost keřů by bránil výhledu řidičů na nové křižovatce. Nad existující technickou infrastrukturou,
resp. v jejím ochranném pásmu, by zeleň nešla vysadit, resp. pouze ve velmi omezené míře,
z důvodů dodržení požadavků vlastníků technické infrastruktury na přístup k ní a možnost
provádění údržby. Nová křižovatka je budována na opačné straně komunikace než je rodinný dům
paní Ságnerové, na straně komunikace III. třídy přilehlé k nemovitostem paní Ságnerové nebude
realizována žádná část stavby. Tvar křižovatky byl navržen autorizovaným projektantem pro
dopravní stavby a odsouhlasen Policií ČR, dopravním inspektorátem, a odborem dopravy
Magistrátu města Hradec Králové. Navržená komunikace, resp. celá lokalita navržená k zástavbě
rodinnými domy, je navržena jako obytná zóna, tedy zklidněná komunikace, kde je možný smíšený
provoz vozidel a chodců. Vzhledem k maximální rychlosti v obytně zóně, která činí 20 km/h, a
převážnému provozu osobních automobilů, nebude hluk z této navržené komunikace obtěžovat
obyvatele okolní bytové zástavby. Technická i dopravní infrastruktura je v území venkovském
obytném (jak je pojednáno níže v odůvodnění) v souladu s územním plánem obce. Dopravní zátěž
od budoucí výstavby – tedy od 30 rodinných domů, bude minimální, bude se jednat o jízdy
osobních automobilů vlastníků, resp. uživatelů rodinných domů do zaměstnání a zpět do místa
bydliště, případně další provoz těchto automobilů související s užíváním a rekreací obyvatel
budoucích rodinných domů. Nárůst dopravy na komunikaci III. třídy bude od navrhované dopravní
infrastruktury, která bude sloužit pro budoucí výstavbu cca 30 rodinných domů zcela minimální.
Silnice III. třídy je komunikací, na které není omezen počet projíždějících automobilů a v tomto
případě není omezena ani jejich maximální hmotnost. Po komunikaci III. třídy tedy smí projíždět
nejen osobní automobily, ale v souladu v dopravními předpisy a dopravním značením i automobily
nákladní. Vzhledem k tomu, že nejvíce hluku a prašnosti bude vznikat při výstavbě (myšleno ve
fázi realizace) nové dopravní a technické infrastruktury užíváním nákladních automobilů pojezdem
po nezpevněném prašném povrchu (neboť při budoucí výstavbě rodinných domů, již bude
zabezpečen přístup do lokality po nově zbudované bezprašné komunikaci), byla stavebním úřadem
navržena a ostatními přítomnými akceptována podmínka, jež byla zahrnuta do výroku rozhodnutí.
Tato podmínka se týká posouzení a vyhodnocení zvýšení hluku (hladiny hluku) od zvýšené
dopravní zátěže vlivem tohoto záměru. Toto vyhodnocení bude součástí projektové dokumentace
předkládané ke stavebnímu povolení. Stavební úřad má v rámci navazujícího stavebního řízení
možnost posuzovat i vliv vlastní realizace a stanovovat podmínky pro průběh výstavby z pohledu
nenarušení, resp. co nejmenšího narušení, kvality prostředí v přilehlých stavbách pro bydlení.
V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude řešeno zařízení staveniště, včetně staveništní
dopravy, právě i s ohledem na podané připomínky, tak, aby hlučnost a prašnost vůči okolní bytové
zástavbě byla v mezích stanovených právními předpisy, a co nejméně narušila kvalitu prostředí.
Záměr se nachází v katastrálním území Horní Přím, které spadá do správního území obce Dolní
Přím, která má schválený územní plán obce (schválen dne 14.9.2006), včetně dvou změn (účinných
ode dne 4.6.2008 a 8.9.2011). Stavba bude umístěna z části v zastavěném území a z části
v zastavitelné ploše. Dle výkresu č.B2 (hlavní výkres) se záměr nachází v území venkovském
obytném (lokalita B14 a B15) a dále v ploše dopravní.
Stavební úřad se zabýval souladem záměru s tímto územním plánem a došel k následujícímu
závěru. Technická a dopravní infrastruktura bude umístěna především v lokalitě B14 a B15, určené
pro výstavbu mimo jiné rodinných domů, jedná se o plochu: „území venkovské obytné“. V tomto
území jsou přípustné rodinné domy, drobné stavby, zahrady, místní obslužné a účelové komunikace
a komunikace pro pěší a cyklisty, odstavné a parkovací plochy, garáže a veřejná zeleň, atd.
Umisťovaná technická a dopravní infrastruktura bude sloužit pro budoucí rodinné domy, které jsou
v této ploše přípustné. Bez vybudování této infrastruktury by nebylo možné plochu využít pro
výstavbu rodinných domů. V ploše dopravní bude umístěna část dopravní a technické infrastruktury
a to v souladu s přípustným využitím, které uvádí mimo jiné: příslušné komunikace účelové, místní
obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy, odstavné a parkovací plochy, stavby a
zařízení technického vybavení, zeleň veřejná. Stavební úřad tedy zjistil, že záměr (výstavba
technické a dopravní infrastruktury pro budou výstavbu rodinných domů) je v souladu s územním
plánem obce Dolní Přím.
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V časovém mezidobí mezi ústním jednáním a vydáním územního rozhodnutí došlo k zápisu
geometrického plánu pro rozdělení nemovitostí. Tímto došlo ke změně číslování některých parcel a
převodu vlastnických práv k nim. Okruh účastníků se tímto nezměnil, ale přečíslováním parcel
v Katastru nemovitostí došlo k úpravě pozemkových parcel, dotčených přímo stavbou ve výroku
územního rozhodnutí oproti seznamu parcel uvedených v žádosti a v protokolu z ústního jednání.
Do výčtu dotčených parcel byla tedy zařazena nově vzniklá pozemková parcela č.323 (ostatní
plocha) a naopak stavbou již nebude přímo dotčena st.p.č.10/1 (stavba bude s touto parcelou již jen
sousedit), vše v katastrálním území Horní Přím.
Napojení nové komunikace na silnici III. třídy je navrženo v místě návsi, na p.p.č.272/7,
v tomto místě je stávající obecní zeleň. Komunikace bude pokračovat přes st.p.č.10/2 a p.p.č.323,
které jsou ve vlastnictví žadatele. Na uvedené stavební parcele se nachází stávající rodinný dům
č.p.27, který bude žadatelem odstraněn. Ohlášení odstranění této stavby bylo žadatelem podáno dne
30.11. 2011. Stavbu lze v současné době již odstraňovat.
Stavba se bude nacházet na území krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové.
Pro stavbu bylo vydáno kladné závazné stanovisko orgánu ochrany památkové péče, kterým je
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče. Poznamenává se, že přílohou žádosti bylo
též rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové, ze dne 20.10.2006 pod
značkou: 90494/2006/PP/MEJ. Toto rozhodnutí bylo vydáno pro jinou dokumentaci stavby (z
07/2006) a proto nebylo vzato jako relevantní podklad pro umístění stavby. Stavební úřad vzal jako
podklad pro územní rozhodnutí již výše uvedené závazné stanovisko ze dne: 7.12.2011, které bylo
doloženo stavebnímu úřadu dne 3.1.2012. V předmětné lokalitě se nachází pomník č. 65 – válečný
hrob z roku 1866, který je zkreslen v dokumentaci. Odbor památkové péče Magistrátu města
Hradec Králové vydal k dokumentaci závazné stanovisko (ze dne: 7.12.2011), v kterém si stanovil
podmínku sledující ochranu tohoto válečného hrobu v dalším navazujícím řízení.
V řízení byla doložena dvě rozhodnutí dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, kterými bylo povoleno kácení stromů z důvodů výstavby navrhované infrastruktury. Mimo
jiné bylo doloženo povolení ke skácení dvou stromů v místě navrhované křižovatky. Poznamenává
se, že žadateli byla uložena za kácení náhradní výsadba.
K záměru byla vydána kladná závazná stanoviska pro územní řízení od níže uvedených
dotčených orgánů. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
ve svém stanovisku ze dne 16.4.2007 pod zn.: 5881/ZP/2007–Na, došel k závěru, že záměr nemůže
mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky
významných lokalit nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.
Dále byl doložen závěr zjišťovacího řízení ze dne 29.5.2007 pod značkou 6540/ZP/2007-Čr,
z kterého vyplývá, že uvedený záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován
podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Pro stavbu bylo Magistrátem města Hradec Králové, odborem životního prostředí, vydáno
stanovisko (souhrnné) ze dne 29.11.2011 pod značkou: SZ MMHK/191457/2011/ŽP/Čer. Ze
stanoviska dotčeného orgánu vyplývá, že z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemají k předložené dokumentaci
připomínek.
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Labe, vydala stanovisko k existenci
zařízení ze dne 25.6.2007 pod značkou: OPL/PJC/681/07. Dle stanoviska se v zájmovém území
stavby nevyskytuje zařízení ve správě ZVHS, ale upozorňuje na skutečnost, že na pozemcích
určených k výstavbě rodinných domů se nachází odvodnění. Tato skutečnost bude muset být
zohledněna při správních řízeních, resp. v projektových dokumentacích, pro výstavbu rodinných
domů.
Pro stavbu křižovatky – připojení navrhované komunikace ze silnice III/32435 bylo
doloženo kladné rozhodnutí MM HK, odboru dopravy.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, vydala pro stavbu dne 16. srpna 2006
pod č.j.: 8170/06/4/PHD-HK/No závazné stanovisko, v kterém si stanovila podmínky týkající se
stavby vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Závazné stanovisko bylo vydáno sice k předchozí
dokumentaci, ale vzhledem k tomu, že se na stavbě vodovodního řadu nic nezměnilo (umístění a
trasa zůstaly zachovány) závazné stanovisko, z hlediska umístění stavby, zůstalo v platnosti.
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V navazujícím stavebním řízení, které povede vodoprávní úřad, na vodovodní řad, bude Krajská
hygienická stanice znovu dotčeným orgánem.
Předmětem řízení je soubor staveb, který zahrnuje několik stavebních objektů. Některé
z nich jsou vodním dílem ve smyslu § 55 odst.1 písm.c) vodního zákona. Vzhledem k ustanovení §
15 odst.1 písm.d) stavebního zákona je obecný stavební úřad příslušný vést pouze samostatné
územní řízení, příslušné stavební povolení a povolení k nakládání s vodami bude vydávat speciální
stavební úřad, kterým je Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí. Taktéž pro
stavbu dopravní (komunikace) bude s ohledem na § 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona vydávat
příslušné stavební povolení speciální stavební úřad, kterým je Magistrát města Hradec Králové,
odbor dopravy. Stavby přípojek lze realizovat již na základě tohoto územního rozhodnutí o umístění
stavby po nabytí právní moci. Ostatní části stavby (plynovod a veřejné osvětlení) vyžadují vydání
stavebního povolení u obecného stavebního úřadu, tedy MěÚ Nechanice, odboru výstavby a ŽP.
Stavební úřad současně dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
ve smyslu ustanovení § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“), a to do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání. Jednalo se o lhůtu pro
seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro
námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad
nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 89 odst.1 stavebního
zákona. Veškeré doklady byly doplněny v den ústního jednání a při ústním jednání byly přítomným
k dispozici. Po skončení ústního jednání již nebyly do spisu doloženy žádné doklady, vyjma zápisu
o nahlédnutí účastníka řízení – pana Broulíka do spisu.
K žádosti, resp. v průběhu řízení, žadatel doložil 3x dokumentaci záměru a následující
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, závazná stanoviska dotčených
orgánů a tyto další doklady:
- doklad o vlastnickém právu – výpisy z Katastru nemovitostí, informace o parcelách, kopie
mapy katastru nemovitostí
- plná moc pro zastupování
- výpisy z obchodního rejstříku
- smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi žadatelem a vlastníky st.p.č.10/1, 10/2 a
p.p.č.10, 11 a 282
- smlouvy o právu provést stavby
- obec Dolní Přím – souhlas s vypouštěním splaškových odpadních vod do kanalizace – ze
dne 22.2.2012
- Obec Dolní Přím – rozhodnutí – povolení kácení stromů ze dne 12.10.2007
- Obecní úřad Dolní Přím - rozhodnutí – povolení kácení stromů ze dne 2.11.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. - stanovisko ze dne 14.11.2011 pod značkou: 5000548826
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – garanční protokol rozšíření distribuční soustavy ze dne
10.10.2011 pod značkou: 150321
- ČEZ Distribuce, a.s. – stanovisko k existenci energetického zařízení ze dne 15.9.2011 pod
značkou: 001037178736
- ČEZ Distribuce, a.s. – stanovisko k napojení (na situaci) ze dne 6.1.2009
- ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě č.12_SOBS01_4120770286
- ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném
pásmu el.zařízení ze dne 13.2.2012 pod značkou: 12-920500
- Telefónica Czech Republic, a.s. – stanovisko ze dne 1.3.2012 pod č.j.: 36333/12
- České radiokomunikace a.s. – stanovisko ze dne 23.2.2007 pod značkou:
ÚTS/P26835/07/DH
- Královéhradecká provozní, a.s. – stanovisko k existenci sítí ze dne 22.8.2011 pod značkou
1094/TD-11
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – stanovisko ze dne 6.3.2012 pod značkou:
VAKHK/VHR/NT/12/0015
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-

-

Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice – stanovisko z 30.11.2011 pod č.j.:
9375/17760 – ÚP/2011 – 1420
UPC Česká republika, a.s. – stanovisko k existenci podzemního vedení ze dne 24.8.2011
pod značkou 11800
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Labe – stanovisko k existenci zařízení
ze dne 25.6.2007 pod značkou: OPL/PJC/681/07
Povodí Labe, s.p. – stanovisko ze dne 12.9.2011 pod značkou: PVZ/11/22319/Hv/0
Lesy ČR, s.p. – vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu lesa ze dne 9.11.2006 (2x)
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. – smlouva č.203/HK/Šm/OUN/11/F pro
křižovatku
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče – závazné stanovisko ze dne
7.12.2011 pod č.j.: MMHK/203437/2011 PP/MEJ
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
o stanovisko
(souhrnné)
ze
dne
29.11.2011
pod
značkou:
SZ
MMHK/191457/2011/ŽP/Čer
o závazné stanovisko – souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu ze dne
1.12.2011 pod zn.: MMHK/199820/2011
o závazné stanovisko – souhlas s trasou vedení ze dne 13.7.2007 pod zn.:
58023/2007/ŽP/Čer
o závazné stanovisko - souhlas s vydáním rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od
okraje lesa ze dne 18.12.2008 pod značkou: MMHK/159139/08/ŽP/Pěn
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – vyjádření ze dne 17.2.2012
pod značkou: 017753/2012/2/HA/Pe
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy
o závazné stanovisko silničního správního úřadu ze dne 23.11.2011 pod značkou:
SZ MMHK/188227/2011 OD1/Rou
o rozhodnutí o povolení připojení účelové komunikace ze silnice III/32435 ze dne
25.11.2011 pod č.j.: MMHK/196032/2011
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – 2x stanovisko ze dne
9.11.2011 pod č.j.: KRPH-67-381/ČJ-2011-050206 a pod č.j.: KRPH-67-382/ČJ-2011050206 (dopravní inspektorát)
Policie ČR KŘ Policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií – stanovisko k existenci sdělovacích vedení ze dne 26. srpna 2011 pod č.j.:
KRPH-30165-41/ČJ-2011-0500IT
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
o stanovisko ze dne 16.4.2007 pod zn.: 5881/ZP/2007–Na
o závěr zjišťovacího řízení ze dne 29.5.2007 pod značkou 6540/ZP/2007-Čr
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko pro územní
rozhodnutí ze dne 15.12.2011 pod č.j.: HSHK–1594/OP–2011/b
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 23.8.2006
pod č.j.: 8170/06/4/PHD-HK/No.

Na základě ustanovení § 92 stavebního zákona stavební úřad v tomto rozhodnutí
nestanovuje podmínky pro vlastní realizaci stavby. Dle § 152 stavebního zákona je stavebník
(žadatel) povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství.
Dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou – projektantem s příslušným oprávněním
ve smyslu zákona č.360/1992 Sb., v platném znění (Ing. Blanka Pavlasová, ČKAIT – 0701030, Ivo
Hejcman, ČKAIT – 0701074, Stanislava Valášková, ČKAIT – 0701066, Ing. Pavel Šandera,
ČKAIT – 0600617, Ing. Ladislav Ecler, ČKAIT – 0701138). Žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby stavební úřad posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona a podle § 3
vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření. Žadatel v řízení prokázal vlastnické právo k pozemkům, které budou dotčeny
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stavbou, popřípadě doložil smlouvy o právu provést stavbu. K záměru byla vydána kladná závazná
stanoviska pro územní řízení od výše uvedených dotčených orgánů. Stavba nebude mít negativní
vliv na životní prostředí, není výrobního charakteru ani nebude produkovat žádné škodlivé vlivy.
Umístěním této stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné
zájmy účastníků řízení. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Pro umístění
stavby a její napojení na technickou infrastrukturu byla doložena stanoviska vlastníků a správců
technické infrastruktury.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění navrhované
stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavební úřad posoudil uvedené
podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, pro které by územní
rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Nechanice,
odboru výstavby a ŽP.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nechanice. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění je nepřípustné.

Dana Rollová
otisk úředního razítka

vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí

Upozornění pro žadatele (povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů):

Dle stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, se stavba nachází v prostoru, kde by
mohlo dojít k významným archeologickým nálezům, jedná se o „území s archeologickými nálezy“. Stavebník
(investor) je ve smyslu § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i organizaci oprávněné provádět archeologický výzkum)
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 (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení
zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí
toto nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči, nejpozději do druhého dne Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo
nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Seznam oprávněných
archeologických organizací (pracovišť) viz www.mkcr.cz.

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a terénních úpravách
vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění, a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě, budou odpady soustřeďovány utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o využití nebo
předání odpadů oprávněným osobám budou na požádání předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.
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Při stavbě budou použity pouze výrobky, které splňují požadavky zákona č.22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, nesmí být okolí stavby
nadměrně zatěžováno zápachem, prachem a hlukem.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit
ochranu zdraví a života osob na staveništi (zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci) a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední
desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(15. den je dnem doručení rozhodnutí)

Vyvěšeno dne: …………….

Sejmuto dne: …………….

…………………………………….
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Příloha: přehledná situace
Účastníci řízení (§ 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona a § 27 odst.1 správního řádu) – doručí se jednotlivě:

FATO a.s., člen holdingu FATO, (IČO: 274 73 295), Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové – žadatel

(zmocněnec pro zastupování žadatele: Ing.arch. Milan Vojtěch, Nerudova č.p.77, 533 04
Sezemice)
Účastníci řízení (§ 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona a § 27 odst.2 a 3 správního řádu) – doručí se jednotlivě:
Obec Dolní Přím (IČ: 00 268 747), se sídlem Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím
Účastníci řízení (§ 85 odst.2 stavebního zákona a § 27 odst.2 a 3 správního řádu a § 144 správního řádu) – doručí se
veřejnou vyhláškou (úřední deska MěÚ Nechanice, úřední deska OÚ Dolní Přím a dále způsobem umožňujícím
dálkový přístup - www.nechanice.cz):

Romana Hrušová, Heydukova 382, 537 01 Chrudim II
Jarmil Hynek (r.1944), Slunečná 607/7, 500 12 Hradec Králové
Naděžda Krahulcová, Gočárova třída 313/55, 500 02 Hradec Králové
Renáta Poláková, Škroupova 690, 537 01 Chrudim III
FATO invest a.s., Hradec Králové, (IČO: 150 62 597), Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové
Ing. Josef Tošovský, U Dubu 964, 517 21 Týniště nad Orlicí
Ing. Jiří Fráňa, Býšť č.p.172, 533 22 Býšť
Michael Hanousek, Býšť č.p.236, 533 22 Býšť
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Jiří Hanousek (r.1989), Býšť č.p.236, 533 22 Býšť
Jiří Hanousek (r.1967), Poděbradská 433/65, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Jiří Bartoň (r.1933), Jabloňová 554/68, 503 11 Hradec Králové
Marie Bartoňová, Jabloňová 554/68, 503 11 Hradec Králové
Ing. Jiří Bartoň (r.1960), Milady Horákové 1071/19, 500 06 Hradec Králové
Prof.MUDr. Roman Prymula, CSc, PhD, třída Edvarda Beneše 1554/24, 500 12 Hradec Králové
Ruslana Prymulová, třída Edvarda Beneše 1554/24, 500 12 Hradec Králové
Bc. Martin Vycpálek, Dolní Přím, místní část Horní Přím č.p.11, 503 15 Nechanice
Hana Vycpálková, Sekaninova 419/44, 500 11 Hradec Králové
Ing. Radek Vojtěch, Komenského 372, 533 45, Opatovice nad Labem
Marta Široká, Blodkova 358/42, 500 06 Hradec Králové – Třebeš
Jaroslava Staňková, Medkova 1318/27, 500 02 Hradec Králové
Miloslava Truksová, Sloupno 194, 503 53 Sloupno
MUDr. Milan Široký, Manželů Zemánkových 1028/9, 500 03 Hradec Králové
Martin Široký, Blodkova 358/42, 500 06 Hradec Králové – Třebeš
Česká republika – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Jarmil Hynek (r.1976), Ostrov 66, 500 09 Hradec Králové – Svinary
Ing. Jiří Broulík, Na Rozhraní 1377/7, 500 12 Hradec Králové
Jana Broulíková, Na Rozhraní 1377/7, 500 12 Hradec Králové
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje (IČ: 70 947 996), Kutnohorská č.p.59,
500 04 Hradec Králové 4 – Plačice
Obec Dolní Přím (IČ: 00 268 747), se sídlem Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 03 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
VAK Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 03 Hradec Králové
Dotčené orgány –doručí se jednotlivě:

Obecní úřad Dolní Přím, Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – Úřad územního plánování, třída ČSA
č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor vnější služby, dopravní
inspektorát, Mrštíkova č.p.541/19, 500 09 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p.122, 500 03 HK
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č.p.19, 500 02 Hradec Králové

Poznámka: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží:
-

žadatel – dokumentaci ověřenou v územním řízení

-

Obecní úřad Dolní Přím - dokumentaci ověřenou v územním řízení

Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky č.18 písm.a) ve výši 1.000,- Kč, zaplacen dne …….…. 2012, číslo dokladu ……………..
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