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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném
územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení, které dne 7.5.2012
podali
Renáta Dreslerová, narozena 22.4.1981, Střezetice 73, 503 12 Všestary,
Miroslav Dresler, narozen 7.11.1980, Střezetice 73, 503 12 Všestary,
které zastupuje Jan Pražák, nar. 11.3.1963, Krapkova 351/2, 500 09 Hradec Králové
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání v souladu s § 78 odst. 1 stavebního
zákona ve spojeném řízení v y d á v á:
Výrok „A“:
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v y d á v á
rozhodnutí o umístění stavby
„Garáž s krytým odstavným stáním u novostavby rodinného domu v obci Střezetice“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 228/30 v katastrálním území Střezetice.
Výrok „B“:
podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu v y d á v á
stavební povolení
na stavbu:
„Garáž s krytým odstavným stáním u novostavby rodinného domu v obci Střezetice“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 228/30 v katastrálním území Střezetice.
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Ad. A)
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Druh a účel umisťované stavby:
Stavba garáže s krytým odstavným stáním - doplňková stavba k rodinnému domu pro
zajištění garážového stání a odstavného stání pro osobní vozidla.
2. Umístění stavby:
a) parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba
umisťuje:
pozemek:
druh:
výměra:
parc. č. 228/30
orná půda
1282 m2
v katastrálním území Střezetice, který je ve vlastnictví žadatelů.
b) umístění stavby na pozemku včetně vzdáleností od hranice pozemků a sousedních
staveb:
Stavba garáže s krytým odstavným stáním bude umístěna na pozemku parc. č. 228/30
v katastrálním území Střezetice, tak jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1 : 250,
který je připojen k tomuto rozhodnutí, tj.:
- stavba bude umístěna v jihozápadní části pozemku před stavbou rodinného domu ve
vzdálenosti min. 2,20 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 228/28 v k.ú. Střezeitce
a ve vzdálenosti min. 4,00 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 406 v k.ú. Střezetice
(komunikace).
3. Určení prostorového řešení stavby:
- Garáž s krytým odstavným stáním
Garáž s krytým odstavným stáním pro dva osobní automobily o zastavěné ploše 45,10 m2.
Bude se jednat o přízemní stavbu obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech
8,20 x 5,50 m krytou valbovou střechou o sklonu 350 s hřebenem ve směru S - J, výška
hřebene střechy nepřesáhne 5,00 m od úrovně podlahy. Stavba bude dispozičně rozdělena
na uzavřenou část garáže s jedním garážovým stáním (o ploše 23,50 m2) a otevřenou část
krytého stání pro jeden osobní automobil (o ploše 17,60 m2). Stavba plní doplňkovou funkci
rodinného domu. Navržené řešení bude odpovídat okolní zástavbě a rozestavěnému
rodinnému domu. Materiálově bude stavba řešena shodně se stavbou rodinného domu,
tj. venkovní fasáda bude v barvě světle žluté, okna a dveře plastové v barvě hnědé,
klempířské prvky z mědi, podbití přesahu střechy hnědá palubka, střešní krytina tašková,
betonová v červenohnědém odstínu.
- Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
- přístup a příjezd - je zajištěn z místní komunikace na pozemku parc. č. 406 v k.ú. Střezetice
a dále po vlastním pozemku,
- elektro - napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno z rozvodnice rodinného
domu, bude provedeno kabelem CYKY 4Bx6 do plastového rozvaděče umístěného v garáži,
- kanalizace - bude provedena pro odvod dešťových vod, srážkové vody budou svedeny do
přípojky dešťové kanalizace z rodinného domu.
4. Vymezení území dotčeného vlivy stavby (stavební pozemek):
Stavebním pozemkem k zastavění se určuje pozemek parc. č. 228/30 (orná půda)
v katastrálním území Střezetice o výměře 1282 m2 s odnímanou plochou ze zemědělského
půdního fondu 47 m2.
V terénu se stavební pozemek vymezuje hranicemi uvedeného pozemku.
Na nezastavěných plochách stavebního pozemku bude zřízena zahrada.
Na nezastavěných plochách stavebního pozemku se musí zachovat a chránit zeleň.
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Ochrana zemědělského půdního fondu:
Orgán ochrany ZPF - Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP vydal dne 23.4.2012 pod
zn.:055974/2012/ŽP2/Hud/2012078 souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu
garáže na pozemku parc. č. 228/30 (orná půda) v katastrálním území Střezetice na výměru
47 m2 s těmito podmínkami:
a) Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené v územním řízení.
b) Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 20 cm a 9,5 m3 zeminy bude uloženo na
pozemku parc. č. 228/30 v katastrálním území Střezetice, ornice bude použita v rámci
úpravy terénu na zbylém pozemku.
c) Finanční odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou
předepsány v rozhodnutí vydaném orgánem ochrany zemědělského půdního fondu po
nabytí právní moci územního nebo stavebního povolení.
d) Po dokončení stavby bude odboru životního prostředí MM HK předloženo skutečné
zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu.
Ad. B)
Popis stavby:
- Garáž s krytým odstavným stáním
Garáž s krytým odstavným stáním pro dva osobní automobily o zastavěné ploše 45,10 m2.
Bude se jednat o přízemní stavbu obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech
8,20 x 5,50 m krytou valbovou střechou o sklonu 350 s hřebenem ve směru S - J, výška
hřebene střechy nepřesáhne 5,00 m od úrovně podlahy. Stavba bude dispozičně rozdělena
na uzavřenou část garáže s jedním garážovým stáním (o ploše 23,50 m2) a otevřenou část
krytého stání pro jeden osobní automobil (o ploše 17,60 m2). Stavba plní doplňkovou funkci
rodinného domu. Založení stavby bude provedeno základovými pasy, svislé nosné
konstrukce budou ze zdiva Ytong, sloupky budou ze zdiva betonového, stropní konstrukci
bude tvořit sádrokarton zavěšený na konstrukci krovu, krov bude tradiční, dřevěný z krokví
uložených na pozednicích, střešní krytina tašková, betonová.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval Ing. Jaroslav Rubín, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
(ČKAIT - 0600844) v 03/2012; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2013.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby - při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby budou předloženy, i mimo jiné doklady, zejména písemné doklady
s vyhovujícími výsledky o odborném provedení stavby včetně instalací, vytyčovací
protokol, geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí, doklady o ověření
požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona), ve smyslu ustanovení § 12
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o stavební
výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a nařízení vlády č. 190/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění
nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. Dále doklady o evidenci
a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., a navazujících předpisů, u stavby prováděné dodavatelsky je nutné
přiložit předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou zodpovědnou za odborné
vedení stavby, který bude obsahovat potvrzení, že stavba je provedena v souladu se
schválenou projektovou dokumentací, že byly dodrženy obecné technické požadavky na
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výstavbu, dále bude obsahovat prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997
Sb., na výrobky zabudované ve stavbě.
Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným
v souladu s podmínkami pro umístění stavby.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle
zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí
stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu
zabezpečující odborné vedení realizace stavby podle § 160 stavebního zákona.
Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona
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), dále 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 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavbu, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné
technické normy.
Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů, záznam o použití těchto materiálů
bude proveden do stavebního deníku, popřípadě jednoduchého záznamu o stavbě.
Doklady stavebník předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, před započetím
užívání stavby.
Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
Organizace výstavby musí být řešena tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování
okolí stavby emisemi, při realizaci stavby nesmí být dotčen veřejný zájem, zájmy sousedů,
pro stavbu budou používány pouze pozemky ve vlastnictví stavebníka, výkopy budou
řádně zajištěny, na staveniště bude vhodným způsobem zamezen přístup nepovolaných
osob, skládka stavebního materiálu a výkopového materiálu bude realizována výhradně na
vlastním pozemku.
Stavebník je 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.
Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 119 stavebního zákona užívat na základě
oznámení stavebnímu úřadu (ustanovení § 120 stavebního zákona).

Ochrana veřejných zájmů:
a) Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči), povinen oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR (popřípadě i oprávněné organizaci, např. muzeu) svůj
záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě
provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách
archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem
stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení
zemních a stavebních prací.
b) Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, oznámí
toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči
nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím
obecního úřadu.
Výrok „C“:
Rozhodnutí o povolení stavby, výrok „B“, je dle ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu
vykonavatelné nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, výrok „A“.
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Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Nebyly, nerozhodovalo se.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Miroslav Dresler, narozen 7.11.1980, Střezetice 73, 503 12 Všestary
Renáta Dreslerová, narozena 22.4.1981, Střezetice 73, 503 12 Všestary
Odůvodnění:
Dne 7.5.2012 podali žadatelé - Renáta Dreslerová a Miroslav Dresler, oba bytem Střezetice 73
prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci Jana Pražáka, bytem Krapkova 351/2,
Hradec Králové žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení.
Uvedeným dnem bylo z podnětu zahájeno územní a stavební řízení pro shora uvedenou
stavbu.
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební zkoumal 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) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, podle kterého obecným stavebním úřadem je mimo jiné i 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 § 190 odst. 1 stavebního
zákona. V této věci odkazuje na rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové č. 85/RR/95 ze
dne 15.12.1995, kterým byl na základě dohody dotčených obcí odsouhlasen výkon působnosti
Magistrátu města Hradec Králové jako stavebního úřadu i pro mimo jiné obec Střezetice a její
související části.
Stavební úřad posoudil předložené žádosti zejména v souladu s ustanoveními § 37 a § 45
zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), § 169, § 86 a § 110 stavebního zákona, § 3 přílohy č. 3
a 4 vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření, § 4 přílohy č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona a § 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a zároveň přezkoumal záměr z pohledu § 90 a § 111 stavebního zákona a z pohledu
§ 78 odst. 1 stavebního zákona a zjistil, že byly splněny podmínky pro vydání územního
rozhodnutí o umístění shora uvedené stavby a stavebního povolení ve spojeném řízení.
Stavební úřad přezkoumal shora uvedené podání i z pohledu základních zásad vedení řízení,
zejména pak ustanovení § 2 až § 8 správního řádu a sice tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné
náklady a dotčené osoby, byly co nejméně zatěžovány a dospěl k závěru, že bude daleko
účelnější, hospodárnější i efektivnější pro vedení řízení, pokud obě řízení spojí v jedno. Obě
řízení se totiž týkají jedné věci, a proto stavební úřad z moci úřední usnesením spojil obě řízení,
k nimž je příslušný, jelikož spolu věcně souvisejí a týkají se i týchž účastníků a nebrání tomu
ani povaha věci, účel řízení, anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Stavební
úřad má důvodně za to, že spojením řízení nevznikne nebezpečí újmy žádnému z účastníků,
a proto rozhodl podle § 140 odst. 1 správního řádu v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona
spojit obě řízení v jedno. Usnesení o spojení řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona
a § 140 odst. 4 správního řádu stavební úřad vydal dne 9.5.2012. Toto usnesení stavební úřad
poznamenal pouze do spisu a účastníky řízení o tom vyrozuměl v oznámení o zahájení řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 9.5.2012 oznámil, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1
stavebního zákona a s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného
územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
a současně k projednání žádostí nařídil Ad. A) Pro územní řízení k projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den
14.6.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Současně v oznámení uvedl, že závazná
stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být
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uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto, vzhledem
k zásadě koncentrace správního řízení, kterou je územní řízení vázáno.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu umisťovanou v území, pro které je schválen územní
plán doručoval stavební úřad oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení z pohledu § 85
odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení podle § 85
odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo na úřední
desce Magistrátu města Hradec Králové a způsobem umožňujícím dálkový přístup vyvěšeno
dne 10.5.2012 a sejmuto dne 28.5.2012 a zároveň na úřední desce Obecního úřadu Střezetice
a způsobem umožňujícím dálkový přístup vyvěšeno dne 13.5.2012 a sejmuto dne 28.5.2012.
V předmětném opatření stavební úřad žadatele upozornil na jeho zákonnou povinnost o tom, že
musí zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na
vhodném, veřejně přístupném místě u pozemku, kterého se záměr týká, a to do doby konání
veřejného ústního jednání podle § 87 odst. 2 stavebního zákona.
Před zahájením ústního jednání stavební úřad ověřil u žadatele, že naplnil svou povinnost
uloženou mu ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona. Žadatel stavebnímu úřadu předložil
fotografie vyvěšení záměru a zároveň do protokolu uvedl, že splnil svou povinnost.
Ad. B) Pro stavební řízení ústní jednání na den 14.6.2012, o jehož výsledku byl sepsán
protokol. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební
povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění. V tomto opatření byli účastníci řízení upozorněni na skutečnost, že dle ustanovení
§ 114 odst. 2 stavebního zákona nebude přihlédnuto k námitkám, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu anebo při vydávání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.
Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům stavebního řízení podle § 112 odst. 1 stavebního
zákona doručováno do vlastních rukou a datových schránek.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byly předloženy tyto podklady,
doklady, stanoviska, vyjádření a souhlasy:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HK
- závazné stanovisko ze dne 5.4.2012 čj.:HSHK - 487/OP - 2012/b
MM HK - odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00 HK
stanovisko ze dne 28.3.2012 zn.:043348/2012/ŽP2/Hlav
souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne 23.4.2012 zn.:055974/2012/ŽP2/Hud
MM HK - odbor památkové péče, Československé armády 408, 502 00 HK
závazné stanovisko ze dne 18.4.2012 zn.:042963/2012/PP/MEJ
Pro územní řízení, výrok „A“ stavební úřad stanovil okruh účastníků tohoto řízení v souladu
s ustanovením § 85 stavebního zákona, podle něhož jsou účastníky územního řízení žadatelé
tj. Renáta Dreslerová a Miroslav Dresler a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn tj. Obec Střezetice. Dále 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, nejde-li o případ uvedený v písmenu d) § 85 stavebního
zákona, 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 předpis, společenství vlastníků jednotek podle zvláštního
právního předpisu, v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu
nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí
více než jednu polovinu.
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Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, které jsou předpokladem pro uznání
statutu účastníka řízení, a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků územního řízení
zahrnul tyto subjekty:
Eva Košťálová, Statek Dlouhé Dvory, s.r.o., Martina Uhmannová, Jiří Deml,
Jaruška Demlová, Obec Střezetice, Hypoteční banka, a.s.
Těmto účastníkům řízení byly podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení
§ 92 odst. 3 stavebního zákona všechny písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.
Pro stavební řízení výrok „B“ stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu
s ustanovením § 109 stavebního zákona.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Účastníkem
řízení je stavebník - Renáta Dreslerová a Miroslav Dresler podle § 109 odst. 1 písm. a), kteří
jsou zároveň i vlastníky pozemku, na kterém má být stavba prováděna. Účastníci řízení
charakterizovaní pod písm. b), c), d) a g) uvedeného paragrafu a odstavce v tomto případě
nejsou žádní. Při posuzování účastníků stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f)
stavebního zákona 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 rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická práva druhých
osob k sousedním pozemkům a stavbám, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení. Jedná
se o:
Eva Košťálová, Statek Dlouhé Dvory,
Jaruška Demlová, Obec Střezetice.

s.r.o.,

Martina

Uhmannová,

Jiří Deml,

Ve spojeném územním a stavebním řízení nebyly námitky účastníků řízení uplatněny.
Stavební úřad v průběhu řízení postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí.
V průběhu územního řízení stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90
stavebního zákona, a shledal, že záměr žadatele je v souladu:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací
- pro obec Střezetice je schválena územně plánovací dokumentace, a to Územní plán
Střezetice (nabytí účinnosti 11.5.2008),
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- pozemek dotčený umisťovanou stavbou se nachází v zastavitelném území obce,
vymezeném Územním plánem Střezetice jako LOKALITA č. Z1 se způsobem využití Bydlení venkovské - BV:
- charakteristika: Navrhovaná lokalita je situována na západním okraji Střezetic a dotváří
oboustranné obestavění místní komunikace.
Plochy bydlení - bydlení venkovské BV jsou využívány zejména pro bydlení v rodinných
domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící
výrobní činnosti.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nová zástavba v rozvojových lokalitách bude realizována jako jednopodlažní
s využitelným podkrovím, o sklonu střechy 35 - 450, novostavby včleňované do stávající
obytné zástavby musí respektovat hladinu okolní obytné zástavby. Lokalita Z1 je
využitelná pouze za podmínky zachování pásu stávající vzrostlé zeleně podél
komunikace.
Navrhovaný záměr umístění doplňkové stavby garáže (přízemní stavba krytá střechou
o sklonu 350) ke stavbě pro bydlení - rodinného domu je v souladu se schváleným
Územním plánem Střezetice a respektuje stanovená regulativa.
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s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území
Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území v platném znění, ve smyslu § 23 odst. 1 citované vyhlášky je stavba
umístěna tak, že je umožněno napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní
komunikaci, stavba svým umístěním respektuje ustanovení § 25 citované vyhlášky vzájemné odstupy staveb.

d)

s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- stavba garáže s krytým odstavným stáním je umisťována do stabilizovaného území,
návrh nepředstavuje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
veškeré potřebné sítě k napojení stavby jsou dostupné v blízkosti místa stavby (napojení
stavby garáže s krytým odstavným stání na el. energii je řešeno z již provedené přípojky
elektro pro rodinný dům, dešťové vody budou svedeny do přípojky dešťové kanalizace
realizované pro rodinný dům). Vybudovaná stávající technická a dopravní infrastruktura
má dostatečnou kapacitu i pro napojení nově umisťované stavby. Stavba bude napojena
na veřejnou dopravní infrastrukturu sjezdem z komunikace na pozemku parc. č. 406 v k.ú.
Střezetice (ostatní plocha, ost. komunikace).

e)

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení
- závazná stanoviska dotčených orgánů byla připojena k žádosti o územní řízení
a v termínu před veřejným ústním jednáním. Při veřejném ústním jednání se zástupci
dotčených orgánů k záměru o umístění stavby nevyjádřili. Požadavky dotčených orgánů
jsou zpracovány v dokumentaci stavby.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona, zejména zda
dokumentace byla zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, zda byla
zpracována oprávněnou osobou a je úplná, přehledná a zda byly v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě včetně včasného vybudování
technického vybavení a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými
orgány.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění a povolení
navrhované stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku „A“ a výroku „B“ tohoto rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu stanovil
vykonatelnost výrokové části rozhodnutí vztahující se k povolení stavby (výrok „B“) tak, jak je
uvedeno ve výroku „C“.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Eva Košťálová, Statek Dlouhé Dvory, s.r.o., Martina
Jaruška Demlová, Obec Střezetice, Hypoteční banka, a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

Uhmannová,

Jiří

Deml,
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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 ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby 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 pro umístění stavby
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, neníli sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle
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.
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. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.

Iva Kohoutková
oprávněná úřední osoba
referentka státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha:
- koordinační situace v měřítku 1 : 250 (zmenšeno)
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. d) ve výši 300 Kč byl zaplacen u města Hradec Králové dne 14.6.2012, příjmový doklad
číslo: PK12208012.
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Obdrží:
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
doručováno jednotlivě v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona
(dodejky do vlastních rukou)
Miroslav Dresler, Střezetice 73, 503 12 Všestary
Renáta Dreslerová, Střezetice 73, 503 12 Všestary
- Jan Pražák, Krapkova 351/2, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9
- zmocněnec stavebníků na základě plné moci
- Obec Střezetice, IDDS: d4iapid
účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona
(veřejná vyhláška)
Eva Košťálová, Bezručova 25/37, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Statek Dlouhé Dvory, s.r.o., Dlouhé Dvory 16, 503 12 Všestary
Martina Uhmannová, třída Edvarda Beneše 1525/80, 500 12 Hradec Králové 12
Jiří Deml, Střezetice 23, 503 12 Všestary
Jaruška Demlová, Střezetice 23, 503 12 Všestary
Hypoteční banka, a.s, Radlická 333/150, 150 57 Praha
dotčené orgány územního řízení (dodejky)
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
- Magistrát města Hradce Králové - odbor památkové péče
- Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí
účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebného zákona (dodejky do vlastních rukou)
Miroslav Dresler, Střezetice 73, 503 12 Všestary
Renáta Dreslerová, Střezetice 73, 503 12 Všestary
- Jan Pražák, Krapkova 351/2, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9
- zmocněnec stavebníků na základě plné moci
- Obec Střezetice, IDDS: d4iapid
- Eva Košťálová, Bezručova 25/37, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
- Statek Dlouhé Dvory, s.r.o., IDDS: ta738kp
- Martina Uhmannová, třída Edvarda Beneše 1525/80, 500 12 Hradec Králové 12
- Jiří Deml, Střezetice 23, 503 12 Všestary
- Jaruška Demlová, Střezetice 23, 503 12 Všestary
K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
- Magistrát města Hradec Králové - odbor správní
- Obecní úřad Střezetice, Střezetice 48, 503 12 Všestary
Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí na úřední desce.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:……………..Sejmuto dne:…………………………

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