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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 90 a § 111
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební
povolení, kterou dne 5. března 2012 podal žadatel
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci
MATEX HK, s.r.o., IČ 25968807, Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
a na základě tohoto přezkoumání:
I. podle § 79, 84 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
(dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“):
rozhodnutíoumístěnístavby
Radíkovice, 11RD, Bareš, p.č. 117/27 - vn, TS, knn Venkovní vedení VN, TS a
kabelové vedení NN číslo stavby: IV-125-2009637 v obci Radíkovice
na pozemku parc. č. 117/25, 117/27, 319/1, 319/17 v katastrálním území Radíkovice.
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I. Druh a účel umísťované stavby: venkovní vedení VN, transformační stanice,
kabelové vedení NN jako technická infrastruktura za účelem napojení budoucí
výstavby rodinných domů v části obce na zdroj elektrické energie.
II. Umístění stavby:
a. parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba
umísťuje : katastrální území Radíkovice
parc. č. 117/25 orná půda
parc. č. 117/27 orná půda
parc. č. 319/1 ostatní plocha
parc. č. 319/17 ostatní plocha
b. umístění stavby na pozemku včetně vzdáleností od hranic pozemků a
sousedních staveb:
Stavba venkovního vedení VN, transformační stanice a kabelové vedení NN bude
umístěna na pozemku parc. č. 117/25, 117/27, 319/1, 319/17 v katastrálním území
Radíkovice, jak je zřejmé z dokumentace pro územní a stavební řízení číslo výkresu
D.b) situace stavby v měřítku 1:500, kde je umístění navrhované stavby vyznačeno.
III. Určení prostorového řešení stavby (popis stavby):
Jedná se o stavbu nové přípojky VN 35 kV, provedené holými vodiči AlFe 45/7. která
odbočí z vyměněného (na stáv. místě) podpěrného bodu PB č. 45, stávajícího
venkovního vedení VN 35 kV, linky VN 373. Přípojka je navržena v délce 14 m. Tato
přípojka VN bude napájet novou transformační stanici typu BTS 400, postavenou na
vyhrazené místi pozemku, ve směru od budoucí výstavby rodinných domů za stáv.
linku VN 373. Transformační stanice bude osazena transformátorem o výkonu 100
kVA a rozváděčem typu RST 0625/4435 SVS-B. Z rozváděče transformační stanice
povede nové kabelové vedení NN provedené kabelem 1-AYKY J3x240+120 mm2.
Nové kabelové vedení povede od BTS 400 na pozemek parc. č. 319/17 v
katastrálním území Radíkovice směrem ke stávající komunikaci a poté v souběhu
cca 1,5 m od stávajícího plynovodu až k odbočce nové komunikace, kde odbočí do
pozemků parc. č. 117/27 a 117/25 v katastrálním území Radíkovice do prostoru
budoucí výstavby rodinných domů. Zde bude kabelové vedení postupně smyčkovat
jednotlivé přípojkové kabelové skříně SS100 a poté se vrátí zpět ke komunikaci a
povede směrem ke stávající kabelové skříni SS100 u č.p. 35. Cestou bude z důvodu
rozpojení přerušeno v kabelové rozpojovací skříni SR302, postavené u hranice
pozemku parc. č. 115/20 v katastrálním území Radíkovice. Celková délka trasy
navrženého vedení je 676 m.
IV. Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), dnem nabytí
právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby elektrizační soustavy vzniká
ochranné pásmo. Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v
bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a
k ochraně života, zdraví a majetku osob.
V. Rozhodnutí o námitkách:
V průběhu územního řízení nebyly vzneseny námitky

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí
správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Č.j. MMHK/100399/2012
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II. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále
jen „vyhláška č. 526/2006 Sb.“):
stavebnípovolení
na stavbu
Radíkovice, 11RD, Bareš, p.č. 117/27 - vn, TS, knn Venkovní vedení VN, TS a
kabelové vedení NN číslo stavby: IV-125-2009637 v obci Radíkovice
na pozemku parc. č. 117/25, 117/27, 319/1, 319/17 v katastrálním území Radíkovice
Popis stavby:
Jedná se o stavbu nové přípojky VN 35 kV, provedené holými vodiči AlFe 45/7. která
odbočí z vyměněného (na stáv. místě) podpěrného bodu PB č. 45, stávajícího
venkovního vedení VN 35 kV, linky VN 373. Přípojka je navržena v délce 14 m. Tato
přípojka VN bude napájet novou transformační stanici typu BTS 400, postavenou na
vyhrazené místi pozemku, ve směru od budoucí výstavby rodinných domů za stáv.
linku VN 373. Transformační stanice bude osazena transformátorem o výkonu 100
kVA a rozváděčem typu RST 0625/4435 SVS-B. Z rozváděče transformační stanice
povede nové kabelové vedení NN provedené kabelem 1-AYKY J3x240+120 mm2.
Nové kabelové vedení povede od BTS 400 na pozemek parc. č. 319/17 v
katastrálním území Radíkovice směrem ke stávající komunikaci a poté v souběhu
cca 1,5 m od stávajícího plynovodu až k odbočce nové komunikace, kde odbočí do
pozemků parc. č. 117/27 a 117/25 v katastrálním území Radíkovice do prostoru
budoucí výstavby rodinných domů. Zde bude kabelové vedení postupně smyčkovat
jednotlivé přípojkové kabelové skříně SS100 a poté se vrátí zpět ke komunikaci a
povede směrem ke stávající kabelové skříni SS100 u č.p. 35. Cestou bude z důvodu
rozpojení přerušeno v kabelové rozpojovací skříni SR302, postavené u hranice
pozemku parc. č. 115/20 v katastrálním území Radíkovice. Celková délka trasy
navrženého vedení je 676 m.
Pro provedení stavby stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním
řízení, kterou vypracoval: MATEY HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
odpovědný projektant Jiří Kašpar, ČKAIT 0601641; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu
oprávněným.
3. 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.
4. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku a
vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou součástí
dokladové části projektové dokumentace, a to zejména:

Královéhradecká provozní, a.s. vyjádření ze dne 23. 1. 2012 zn.: 120/TD-12
ČEZ – Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 10. 1. 2012 zn.: 0100021242
RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko ze dne 5. 1. 2012 zn.: 5000564061
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 7. 12. 2011 č.j. 185468/11
Obec Radíkovice vyjádření ze dne 18. 1. 2012 zn.: 3/2012 Č.j. MMHK/100399/2012 ST2/Pel
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5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. 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 §46a odst. 1 a §46a odst. 3 písm. b stavebního zákona.
7. Stavba bude dokončena v termínu do 31. července 2013.
8. 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, mimo jiné doklady, zejména písemné
doklady s vyhovujícími výsledky o odborném provedení stavby, zaměření skutečného
provedení stavby, a dále budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů
vzniklých při stavbě a budoucím provozu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
navazujících předpisů.
9. Stavebník zajistí využití nebo odstranění odpadů, které vzniknou v rámci stavební
činnosti, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doklady
předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, před započetím užívání stavby.
10. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na
viditelném místě u vstupu na staveniště a tam ponechán až do dokončení stavby.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné.
11. Na staveniště bude znemožněn přístup nepovolaným osobám.
12. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu ve
smyslu § 119 stavebního zákona.
13. Ochrana veřejných zájmů:
a) Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon a 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 k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů,
oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové
péči nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu bud‘ osobně nebo
prostřednictvím obecního úřadu.
14. Rozhodnutí o námitkách:
V průběhu stavebního řízení nebyly vzneseny námitky
Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje
rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Č.j. MMHK/100399/2012
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III. podle § 74 odst. 1 správního řádu stanoví
odkladnýúčineknabytíprávnímoci
výrokové části II. rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby, nejdříve na den, kdy se
stane pravomocnou výroková část I. tohoto rozhodnutí o umístění stavby.
Odůvodnění:
Dne 5. března 2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a
žádost o stavební povolení. Uvedeným dnem bylo z podnětu stavebníka 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 Radíkovice podle požadavku § 190 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 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 Radíkovice.
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona za použití § 140 odst. 1 správního řádu Usnesením ze dne 5. dubna 2012
pod č.j. MMHK/054309/2012 ST2/Pel spojil územní řízení se stavebním řízením pro
shora uvedenou stavbu.
Stavební úřad podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze
dne 10. dubna 2012 pod č.j. MMHK/056398/2012 ST2/Pel oznámil zahájení
stavebního řízení spojeného s územním řízením a současně nařídil k projednání
žádosti veřejné ústní jednání na 15. května 2012, o jehož výsledku byl sepsán
protokol.
Žadatel před zahájením veřejného ústního jednání předložil doklad, že naplnil svou
povinnost zveřejnění záměru ve smyslu § 87 odst. 2 a na to navazujícího odst. 4
stavebního zákona a tato ustanovení dále provádějící § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
(dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.).
Ad.I
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 stavebního
zákona.
Účastníci řízení :
- podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
ČEZ Distribuce a.s., Obec Radíkovice
- podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Ing. Václav Bareš, Jakub Koliáš, Ilona Žďárská, Lukáš Žďárský, Pavel Žďárský,
Jaroslava Šimonová, Taťána Kryslová, Karel Bohatý, ČEZ Distribuce, a. s.,
Královéhradecká provozní, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona. Záměr žadatele je v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a s
ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stanoviska sdělili:
Obec Radíkovice vyjádření ze dne 18. 1. 2012 zn.: 3/2012
Královéhradecká provozní, a.s. vyjádření ze dne 23. 1. 2012 zn.: 120/TD-12
ČEZ – Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 10. 1. 2012 zn.: 0100021242
RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko ze dne 5. 1. 2012 zn.: 5000564061
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 7. 12. 2011 č.j. 185468/11
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice vyjádření ze dne 5. 1. 2012 č.j.
10052/18238 - ÚP/2011 - 1420
Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí stanovisko ze dne 17. 1.
2012 zn.: SZ MMHK/004151/2012/ŽP/Čer
Magistrát města Hradec Králové - odbor památkové péče stanovisko ze dne 10. 1.
2012 zn.. SZ MMHK/004431/2012/PP/MEJ
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje vyjádření ze dne 28. 12. 2011 č.j.
KRPH - 48913 - 44/ČJ - 2011 - 0500IT
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje vyjádření ze dne 29. 12. 2011 č.j.
KRPH - 67 - 433/ČJ - 2011 - 050206
ČR – Státní energetická inspekce závazné stanovisko ze dne 17. 4. 2012
zn.:571/12/52.103/Ul
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků
vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky
zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Ad.II
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků stavebního řízení podle § 109 odst. 1
písm. a) až f) stavebního zákona.
Účastníci řízení:
- podle § 109 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona
ČEZ Distribuce a.s.
- podle § 109 odst. 1 písm. c), d), e), f) stavebního zákona

Ing. Václav Bareš, Jakub Koliáš, Ilona Žďárská, Lukáš Žďárský, Pavel Žďárský,
Jaroslava Šimonová, Taťána Kryslová, Karel Bohatý, Obec Radíkovice, ČEZ
Distribuce, a. s., Královéhradecká provozní, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Č.j. MMHK/100399/2012 ST2/Pel str. 7

Vypořádání s námitkami účastníků:
- účastníci námitky neuplatnili.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Projektová dokumentace je
zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, je úplná, přehledná, byla
zpracována oprávněnou osobou a jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování
technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby
vyžadovaného zvláštním právním předpisem, předložené podklady vyhovují
požadavkům uplatněných dotčenými orgány
Stanoviska sdělili:
Obec Radíkovice vyjádření ze dne 18. 1. 2012 zn.: 3/2012
Královéhradecká provozní, a.s. vyjádření ze dne 23. 1. 2012 zn.: 120/TD-12
ČEZ – Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 10. 1. 2012 zn.: 0100021242
RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko ze dne 5. 1. 2012 zn.: 5000564061
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 7. 12. 2011 č.j. 185468/11
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice vyjádření ze dne 5. 1. 2012 č.j.
10052/18238 - ÚP/2011 - 1420
Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí stanovisko ze dne 17. 1.
2012 zn.: SZ MMHK/004151/2012/ŽP/Čer
Magistrát města Hradec Králové - odbor památkové péče stanovisko ze dne 10. 1.
2012 zn.. SZ MMHK/004431/2012/PP/MEJ
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje vyjádření ze dne 28. 12. 2011 č.j.
KRPH - 48913 - 44/ČJ - 2011 - 0500IT
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje vyjádření ze dne 29. 12. 2011 č.j.
KRPH - 67 - 433/ČJ - 2011 - 050206
ČR – Státní energetická inspekce závazné stanovisko ze dne 17. 4. 2012
zn.:571/12/52.103/Ul
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků
vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky
zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavebník si ve smyslu § 33 správního řádu zvolil zmocněnce, který zmocnění k
zastupování prokázal na základě písemné plné moci.
Ad.III
Ve spojeném územním a stavebním řízení se vydává společné rozhodnutí obsahující
dva oddělené výroky, jeden pro územní rozhodnutí, včetně podmínek pro umístění a
rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení, a druhý pro stavební povolení,
včetně stanovení podmínek pro provedení stavby, popř. pro její užívání, a rozhodnutí
o námitkách účastníků stavebního řízení.
Vzhledem k tomu, že se tyto výroky vzájemně podmiňují, má odvolání proti
územnímu rozhodnutí odkladný účinek proti stavebnímu povolení, což je navazující
výrok. Územní rozhodnutí se totiž stává podmiňujícím rozhodnutím, tzn., že jeho

autoritativní část je rozhodující pro stavební povolení, které bez předchozího
územního rozhodnutí není schopno samostatné existence.
V případě podaného odvolání, které napadá pouze územní rozhodnutí, nabývá
stavební povolení právní moci dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí o odvolání
proti územnímu Č.j. MMHK/100399/2012 ST2/Pel str. 8

rozhodnutí. Jestliže dojde ke zrušení nebo změně územního rozhodnutí v rámci
odvolacího řízení, pak je toto ze zákona důvodem pro obnovu řízení podle § 100
správního řádu, a to buď na žádost účastníka řízení, nebo z moci úřední.
Z uvedených důvodů stavební úřad ve výrokové části III. rozhodnutí ve smyslu
ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu stanovil odkladný účinek výrokové části II.
rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby.
Rozhodnutí je podle § 68 správního řádu v souladu se zákony a ostatními právními
předpisy, je vydáno orgánem k tomu věcně a místně příslušným, vychází ze
spolehlivého stavu věci a obsahuje předepsané náležitosti.
Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru
územního plánování a stavebního řádu.
Odvolání se podává (zasílá) podle § 86 správního řádu, stavebnímu odboru
Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové, s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.
Ve smyslu § 82 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Upozornění:
Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí dva
roky ode dne nabytí právní moci. Podle odst. 2 podmínky územního rozhodnutí o
umístění stavby platí do doby trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li
ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo
bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost
zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Podle odst. 5 pozbývá platnosti
též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke
kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnost, jestliže
stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci; pokud stavební
úřad v odůvodněných případech nestanoví pro zahájení stavby delší lhůtu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci ve
smyslu § 73 správního řádu.
Pravomocné rozhodnutí je ve smyslu § 73 odst. 2 správního řádu závazné pro
účastníky a pro všechny správní orgány i pro právní nástupce účastníků řízení. Pro
jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případech stanovených zákonem v
rozsahu v něm uvedeném.
Pavel Pelant otisk úředního razítka
oprávněná úřední osoba referent státní správy na úseku stavebního řádu
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Č.j.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17
odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.
Příloha:
kopie situace stavby č. přílohy D.b) (volně upraveno)
Příloha po nabytí právní moci:
pro stavebníka
ověřená projektová dokumentace (podle § 115 odst. 3 stavebního zákona)
štítek "Stavba povolena"
pro obec
ověřená projektová dokumentace (podle § 115 odst. 3 stavebního zákona)
Obdrží:
1.1. účastníci územního řízení
- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona do vlastních rukou podle § 92 odst. 3
stavebního zákona
MATEX HK, s.r.o., IDDS: ejkkhy2 - zmocněnec žadatele na základě plné moci
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona do vlastních rukou podle § 92 odst. 3
stavebního zákona prostřednictvím veřejné datové sítě
Obec Radíkovice, IDDS: d54a6n2
- podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou podle § 92 odst. 3
stavebního zákona
Ing. Václav Bareš, Kosice č.p. 70, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Jakub Koliáš,
Káranice č.p. 22, 503 66 Káranice Ilona Žďárská, Daškova č.p. 3078/1, Praha 12Modřany, 143 00 Praha 412 Lukáš Žďárský, Slepá č.p. 550, Mladá, 289 23 Milovice
nad Labem 1 Pavel Žďárský, Ve Lhotce č.p. 903/4, Kamýk, 140 00 Praha 4
Jaroslava Šimonová, Přeštická č.p. 1096/4, Hostivař, 102 00 Praha 102
Taťána Kryslová, Třebechovická č.p. 826/12, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové 3 Karel Bohatý, Písková č.p. 542, Pardubice VII-Rosice nad Labem, 533 51
Pardubice 17
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého č.p. 893, 500 03 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657
02 Brno 2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4Michle, 140 22 Praha 4 Č.j. MMHK/100399/2012 ST2/Pel str. 10

1.2. dotčené orgány
- podle § 92 odst. 3 stavebního zákona do vlastních rukou a prostřednictvím veřejné
datové sítě
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
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS:
hq2aev4
1.3. k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
rozhodnutí
- Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové
- Obecní úřad Radíkovice, Radíkovice, 503 27 Lhota pod Libčany
Na vědomí po nabytí právní moci:
podle § 92 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí opatřené záznamem o
účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
- prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci
MATEX HK, s.r.o., IČ 25968807, Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Na vědomí po nabytí právní moci:
podle § 92 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí opatřené záznamem o
účinnosti
- Obec Radíkovice, Radíkovice, 503 27 Lhota pod Libčany
2.1.účastníci stavebního řízení
- podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona do vlastních rukou
MATEX HK, s.r.o., IDDS: ejkkhy2 - zmocněnec žadatele na základě plné moci
- podle § 109 odst. 1 písm. c), d) a e) stavebního zákona do vlastních rukou a
prostřednictvím veřejné datové sítě
Obec Radíkovice, IDDS: d54a6n2
Ing. Václav Bareš, Kosice č.p. 70, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Jakub Koliáš,
Káranice č.p. 22, 503 66 Káranice Ilona Žďárská, Daškova č.p. 3078/1, Praha 12Modřany, 143 00 Praha 412 Lukáš Žďárský, Slepá č.p. 550, Mladá, 289 23 Milovice
nad Labem 1 Pavel Žďárský, Ve Lhotce č.p. 903/4, Kamýk, 140 00 Praha 4
Jaroslava Šimonová, Přeštická č.p. 1096/4, Hostivař, 102 00 Praha 102 Taťána
Kryslová, Třebechovická č.p. 826/12, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Karel Bohatý, Písková č.p. 542, Pardubice VII-Rosice nad Labem, 533 51 Pardubice
17
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,
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Na vědomí po nabytí právní moci:
- Žadatel
Obec Radíkovice má schválený územní plán obce a podle § 92 odst. 3
stavebního zákona se územní rozhodnutí účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2
stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou.
Podle § 20 stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede
vyvěšením písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města
Hradec Králové a na úřední desce Obecního úřadu Radíkovice.
Písemnost bude též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup –
www.hradeckralove.org.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední
desce.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:…………….. Sejmuto
dne:…………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Zveřejňuje-li se písemnost
vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve
kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.

