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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.2.2010 podal
Martin Horáček, nar. 6.4.1984, Střezetice 52, 503 12 Střezetice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
domácí čističky odpadních vod VZE 4 k rodinnému domu v obci Střezetice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 208/3, 397/1 v katastrálním území Střezetice.

Druh a účel umisťované stavby:
Čistírna odpadních vod bude sloužit k čištění odpadních vod z uvažovaného rodinného
domu na pozemku parcelní číslo 208/3 v katastrálním území Střezetice. Odtok bude
napojen do jednotné kanalizace, která je ve správě obce Střezetice. Realizace výstavby je
uvažována souběžně s výstavbou rodinného domu.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Koncová část pozemku 208/3 a 397/1, kde bude umístěna stavba rodinného domu.
Dle schváleného územního plánu je pozemek 20/3 v k.ú. Střezetice v zastavěném území
obce. Při realizaci stavby nedojde ke kácení stromů ani k bouracím pracím.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Stavba je umístěna v severozápadní části pozemku 208/3 katastrální území Střezetice ve
vzdálenosti 3,5m od jihovýchodní hranice pozemku a 11,0m od severní hranice pozemku.
Napojení odtoku ČOV VZE 4 je do stávající jednotné kanalizace koncovém bodě.

2.
3.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zák.č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Martin Horáček, nar. 6.4.1984, Střezetice 52, 503 12 Střezetice
Odůvodnění:
Dne 8.2.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební zkoumal prvořadně svojí věcnou příslušnost
k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města Hradec Králové příslušným
stavebním úřadem, vyplývá z § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., podle
kterého obecným stavebním úřadem je mimo jiné magistrát statutárního města. Skutečnost, že
obecným stavebním úřadem je Magistrát města Hradec Králové vyplývá i ze sdělení
Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které
jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006.
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, zkoumal svojí příslušnost k rozhodnutí
v dané věci na území obce Střezetice podle požadavku ustanovení § 118 stavebního zákona.
V této věci odkazuje na rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové č. 85/RR/95 ze dne
15.12.1995, kterým byl na základě dohody dotčených obcí odsouhlasen výkon působnosti
Magistrátu města Hradec Králové jako stavebního úřadu i pro mimo jiné obec Střezetice a její
části.
Pro území obce Střezetice je vydán územní plán vymezující zastavěné území a zastavitelné
plochy. Stavba je navržena v zastavěném území obce Střezetice v plochách určených pro
zástavbu rodinnými domy.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 23.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
- Magistrát města Hradec Králové odbor památkové péče dne 3.12.2009
- Obecní úřad Střezetice dne 19.10.2009
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 19.10.2009
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 19.10.2009
- VEOLIA Královéhradecká provozní, a.s. dne 4.12.2009
- Telefonica company O2 dne 23.11.2009
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Vlasta Fikrová, Lenka Vejsová, Obec Střezetice, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ
Distribuce, a.s., Královéhradecká provozní a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Pavel Samek
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

Příloha: situace umístění 1x

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

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

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

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

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

Sejmuto dne:…………………………

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 8.2.2010.
Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky do vlastních rukou)
doručováno jednotlivě v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona
Martin Horáček, Střezetice 52, 503 12 Střezetice
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona
Vlasta Fikrová, Střezetice č.p. 8, 503 12 Všestary
Lenka Vejsová, Boharyně č.p. 32, 503 23 Boharyně
Obec Střezetice, IDDS: d4iapid
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n
Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
dotčené orgány (dodejky)
doručováno jednotlivě v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
Na vědomí k vyvěšení veřejné vyhlášky obyčejně:
Obecní úřad Střezetice, k vyvěšení VV, 503 13 Dohalice
Magistrát města Hradce Králové, odbor správní k vyvěšení VV, Československé armády č.p.
408, 502 00 Hradec Králové
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