Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Č.j.: VÚP/22050-11/3327-2011/mai
Dvůr Králové nad Labem, dne 8. srpna 2011
Oprávněná úřední osoba: Marková Iva, tel.: 499 318 225, e-mail.: markova.iva@mudk.cz
Účastníci řízení
Žadatel/Stavebník
Jan Vitebský, 11.04.1974, Dolní Vlčkovice č.p.5, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČO 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97,
544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Ostatní účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 8 č.p.874,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
VČP Net, s.r.o., IČO 27495949, Pražská třída 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4

R O Z H O D N U T Í
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Dne 9. června 2011 podal pan Jan Vitebský, nar. 11.04.1974, Dolní Vlčkovice č.p.5, 544
44 Vlčkovice v Podkrkonoší, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9. června
2011 zapsanou pod č.př.:22050-11 společně s žádostí o stavební povolení ze dne 9. června 2011
zapsanou pod č.př.:22051-11 pro stavbu:
„garážové stání, Vlčkovice v Podkrkonoší“
na pozemku podle katastru nemovitostí: stavební parcela číslo 43 v katastrálním území Dolní
Vlčkovice. “). Uvedeným dnem byla řízení zahájena.
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad (dále
jen „stavební úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním
řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle ustanovení § 84 odst. 1
stavebního zákona příslušný k územnímu rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
stavebního zákona a ustanovením § 140 správního řádu posoudil záměry žadatele a přezkoumal
žádost a připojené podklady ve spojených územních a stavebním řízení dle ustanovení § 90 a §
111 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání
vydává:
I. dle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření (dále jen „vyhláška“),

územní rozhodnutí o umístění stavby:
garážové stání, Vlčkovice v Podkrkonoší na pozemku podle katastru nemovitostí: stavební parcela
číslo 43 v katastrálním území Dolní Vlčkovice (dále jen „stavba“).

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1.

2.
3.

Stavba garážového stání o půdorysných rozměrech 8,14 x 6,64m bude umístěna na pozemku
st.p.č. 43 ve vzdálenosti cca 0,7m od hranice sousedního pozemku p.p.č. 1843/7 v
katastrálním území Dolní Vlčkovice, tak jak je zakresleno a okótováno v koordinační situaci
(výkres č. C3) v měřítku 1:250, která je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby
(dále jen „PD“), kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Šlapka, autorizovaný
inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0600471; dle ustanovení § 159 odst. 2 stavebního
zákona Karel Dvořák, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT č.
0601431;
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou řešeny zavsakováním na pozemku
žadatele/stavebníka.
Stavba bude napojena novým sjezdem ke stávající přilehlé asfaltové komunikaci pozemku
p.p.č. 1843/7 v katastrálním území Dolní Vlčkovice. Provedení bude ze zámkové dlažby,
odvodnění této plochy spádováním do příkopu.

II. dle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 5 a § 6 vyhlášky
č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu (dále jen „prováděcí vyhláška“),

stavební povolení
pro stavbu: garážové stání, Vlčkovice v Podkrkonoší na pozemku podle katastru nemovitostí:
stavební parcela číslo 43 v katastrálním území Dolní Vlčkovice.
Stavba obsahuje:
Stavba bude nepodsklepená, dřevěná jednopodlažní sloupová konstrukce o půdorysných
rozměrech 8,14 x 6,64m, výška v hřebeni 4,71m (zastavěná plocha 69,7m2), zastřešení sedlovou
střechou o sklonu 30°, krytina tašková betonová BRAMAC . Jedná se o garážové zastřešení stání
pro dvě osobní auta. Stavba nebude napojena na žádné inženýrské a energetické sítě. Dešťové
vody budou řešeny zavsakováním na pozemku. Parkovací plocha bude provedena ze zámkové
dlažby, osazená mezi betonové palisády. Napojení novým sjezdem na stávající obecní komunikaci
bude rovněž ze zámkové dlažby.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby ověřené stavebním úřadem.
Účastníci řízení do této mohou nahlédnout na tavebním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace,
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů
na životní prostředí.
2. Žadatel zajistí, aby při provádění stavby byly zabezpečeny požadavky dle zákona č.
309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a
dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím
pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4. Při provádění stavby žadatel zajistí dodržení ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby. Dále budou dodrženy příslušné normové hodnoty.
5.

Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
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zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci stavebního
povolení.
7. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení („Stavba povolena“). Štítek musí
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je
třeba ponechat na místě stavby po celou dobu realizace stavby.
8. Žadatel je povinen zajistit vedení přehledných záznamů o stavbě (stavební deník). U staveb,
kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je
stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
9. Žadatel je povinen dodržet projektové řešení stavby ověřené stavebním úřadem. V případě
změny stavby oproti této PD bez předchozího povolení stavebního úřadu se žadatelé
vystavují nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
10. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem v souladu s ustanovením § 2
odst. 2 písm. b) a § 160 stavebního zákona.
11. Žadatel je povinen dodržet ustanovení § 152 stavebního zákona, zejména oznámit
stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně zjištěné závady na
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, bezpečnost stavby či staveb sousedních atd.
12. Je povinností žadatele s odpadem ze stavby postupovat v souladu se zákonem číslo
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
13. Je povinností žadatele odpady ze stavby, z montážní technologie a konečných úprav
odstranit v zařízení k tomuto účelu určeném. Tyto odpady musí být řádně tříděny. K využití
nebo k odstranění odpadů může být smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o
odpadech. O produkci a o způsobu nakládání s odpadem žadatel povede přehlednou
průběžnou evidenci.
14. V průběhu provádění stavby je žadatel povinen zajistit, aby byl na stavbě, v jejím okolí a na
přilehlých přístupových komunikacích udržován pořádek. V případě jakéhokoli jejich
znečištění nebo poškození je žadatel povinen toto na vlastní náklady a neprodleně
odstranit.
15. Pro zařízení staveniště se určuje nezastavěná část pozemku st.p.č. 43 v katastrálním
území Dolní Vlčkovice. Zařízení staveniště bude po dokončení stavby odstraněno.
16. Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,
popřípadě oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení
záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná
organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu
na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí
vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
17. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto
stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně,
nebo prostřednictvím obecního úřadu.
18. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník (zhotovitel stavby) odborné vytyčení sítí
technického vybavení u jejich vlastníků – správců. Vytyčení bude přítomen stavebník
(zhotovitel stavby) a převezme protokol o vytyčení.
19. Pracovníci, kteří budou provádět zemní výkopové a stavební práce budou před jejich
realizací seznámeni s polohou podzemních sítí technického vybavení včetně jejich
ochranných pásem.
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20. Při práci v ochranných pásmech sítí technického vybavení budou dodrženy podmínky
stanovené normovými hodnotami.
21. Budou dodrženy podmínky obsažené z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 256/2010 ze dne
01.11.2010 a to zejména:
-

stavba bude umístěna minimálně 3,0m od venkovního vedení NN tak, aby
neohrožovala bezpečnost vedení ani osob pohybujících se v blízkosti venkovního
vedení NN,

-

stávající venkovní vedení VN 35 kV se nachází od uvedené stavby cca 50,0m (mimo
OP),

-

nesmí dojít k poškození zřízení ve vlastnictví ČEZ distribuce, a.s.,

-

při provádění prací v blízkosti venkovních vedení NN nesmí být prováděny činnosti,
které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a
spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující jeho
údržbu,

-

nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací uvědomí ČEZ Distribuční služby
prostřednictvím zákaznické linky,

-

všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně poučení o práci v blízkosti
elektrického zařízení,

-

stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vzdálenosti vodičů a ostatních živých
částí od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301,
k narušení stability a pevnosti podpěrných bodů nebo k poškození uzemnění,

-

veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 34 3108 a jen po dobu
nezbytně nutnou. Nelze-li tuto podmínku z vážných důvodů splnit (práce s jeřábem a
jinými lanovými mechanismy apod.), musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno.
O vypnutí a zajištění pracoviště požádat pracovníky ČEZ Distribuční služby 21 dní
předem,

-

v blízkosti nesmí být zřizovány skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných
látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ,

-

každé poškození rozvodného zařízení musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ
Distribuční služby,

-

po dobu stavby i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd
k rozvodnému zařízení pro pracovníky a vozidla ČEZ,

-

veškeré práce v blízkosti elektrického zařízení pod napětím se řídí příslušnými normami
ČSN a je třeba je bezpodmínečně dodržovat.

22. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního, náležitého
stavu. Na nezastavěných plochách stavbou dotčených pozemků bude oseta (osázena)
zeleň.
23. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu
za účelem provedení kontrolní prohlídky následující fáze výstavby:
-

závěrečná kontrolní prohlídka

23. Před dokončením (zahájením užívání) stavby bude postupováno v souladu s ustanovením
§ 119 stavebního zákona, stavebník zajistí provedení a vyhodnocení zkoušek
předepsaných zvláštními předpisy.
24. Stavebník je dle ustanovení § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu
záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dní předem. Oznámení o užívání stavby
stavebník doloží náležitostmi dle ustanovení § 121 stavebního zákona, oznámení bude
podáno na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 prováděcí
vyhlášky.
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Rozhodnutí o námitkách:
Námitky účastníků územního řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny.
Námitky účastníků stavebního řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je
Jan Vitebský, 11.04.1974, Dolní Vlčkovice č.p.5, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Odůvodnění:
Dne 9. června 2011 podal pan Jan Vitebský, nar. 11.04.1974, Dolní Vlčkovice č.p.5, 544
44 Vlčkovice v Podkrkonoší, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9. června
2011 zapsanou pod č.př.:22050-11 společně s žádostí o stavební povolení ze dne 9. června 2011
zapsanou pod č.př.:22051-11 pro stavbu: garážové stání, Vlčkovice v Podkrkonoší“ na pozemku
podle katastru nemovitostí: stavební parcela číslo 43 v katastrálním území Dolní Vlčkovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o žádostech.
Stavební úřad dle ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §
140 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne 29. června 2011 vydaným pod č.j.: VÚP/2477311/3327-2011/mai rozhodl o spojení územního a stavebního řízení, jelikož žádosti se týkají téhož
předmětu, věcně spolu souvisejí a rovněž se týkají týchž účastníků řízení a povaha věci, účel
řízení ani ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby řízení byla
spojena; podmínky v území jsou jednoznačné, pro území je schválen územní plán, se kterým je
záměr v souladu. V souladu s ustanovením § 140 odst. 4 správního řádu bylo usnesení
poznamenáno do spisu, o čemž stavební úřad v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 správního
řádu účastníky řízení vyrozuměl v oznámení o zahájení spojených řízení opatřením ze dne 29. 06
2011 vydaným pod č.j.: VÚP/24789-11/3327-2011/mai.
Stavební úřad opatřením vydaným pod č.j.:VÚP/24789-11/3327-2011/mai ze dne 29.6.2011
oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 a § 109
stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel využití území,
předmětné stavby vč. způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem
a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 1
písm. a) stavebního zákona a současně dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
je jako žadatel a stavebník Jan Vitebský, 11.04.1974, Dolní Vlčkovice č.p.5, 544 44 Vlčkovice
v Podkrkonoší;
obci Vlčkovice v Podkrkonoší, IČO 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544 44 Vlčkovice
v Podkrkonoší jako obci na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, postavení
účastníka řízení přiznává stavební zákon v ustanovení § 85 odst. 1 písm. b);
účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako osoba, jejíž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno, a současně dle ustanovení § 109 odst. 1
písm. e) a f) stavebního zákona, jako vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li
být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno nebo ten, kdo má k sousednímu
pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a může-li být toto právo navrhovanou stavbou
přímo dotčeno jsou obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČO 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544 44
Vlčkovice v Podkrkonoší; (vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1843/7); VČP Net, s.r.o., IČO
27495949, Pražská třída 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4;(věcné břemeno k pozemku
p.p.č. 1843/7); ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín 2 (vlastník veřejné technické infrastruktury); Na podkladě výše uvedených skutečností
jim přiznal postavení účastníka řízení. Účastníci řízení jsou uvedeni v rozdělovníku rozhodnutí.
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K projednání předložených žádostí současně ve výše uvedeném opatření nařídil stavební
úřad veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9. srpna 2011. Jednání se
zúčastnili žadatel a stavebník Jan Vitebský, místostarosta obce Vlčkovice v Podkrkonoší pan
Otava, z řad veřejnosti se jednání nikdo nezúčastnil. O průběhu jednání byl sepsán protokol;
přítomní byli seznámeni se všemi podklady pro rozhodnutí, byl ověřen skutečný stav a poměry
v území, přičemž stavební úřad konstatoval soulad předložené projektové dokumentace stavby
s výše uvedenými skutečnostmi. Současně stavební úřad ověřil splnění informační povinnosti
žadatele dle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona.
V provedeném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předložené žádosti vč.
připojených podkladů zejména z hledisek uvedených v ustanovení § 90 a § 111 stavebního
zákona, projednal je s účastníky řízení a dotčenými orgány a dospěl k závěru, že záměr žadatele
vč. předložené projektové dokumentace stavby, která je úplná, přehledná a zpracována
oprávněnými osobami a splňuje obecné požadavky na výstavbu; zejména požadavky mechanické
odolnosti a stability konstrukcí, požární bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek
a životního prostředí, ochrany proti hluku a bezpečnosti při jejím užívání; 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
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu; s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, které bylo dne 25.07.2011 pod č.j.: HSHK – 14392/2011 vydáno Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Stanoviska dotčených
orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti
zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska
předložená k návrhu. Rozhodnutí povolení výjimky z ustanovení § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno
odborem výstavby a ÚP MěÚ Dvůr Králové nad Labem dne 2. června 2011 pod č.j.: VÚP/1438711/2555-2011/mai, právní moc nabylo dne 8. června 2011;
Stavební úřad v průběhu řízení, zejména na podkladě výsledku provedeného ústního
jednání spojeného s místním ohledáním a po posouzení všech předložených dokladů, neshledal
důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení,
vyhověl proto žádostem žadatele a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení o odvolání :
I. Proti územnímu rozhodnutí se mohou účastníci územního řízení odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ,
podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jenž mu předcházelo.
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 (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
II.Proti stavebním povolení se mohou účastníci stavebního řízení odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ,
podáním u zdejšího stavebního úřadu.
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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 (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

otisk úředního razítka
Marková Iva
odborný referent

Příloha: (stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace stavby,
- štítek "Stavba povolena"
Po sejmutí žádáme Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší o vrácení oznámení – veřejné
vyhlášky doplněného potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor výstavby a ÚP Městského
úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15
dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................

Sejmuto dne........................

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

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne ........................

Sejmuto dne........................

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

Doručí se:
Účastníci řízení:(doporučeně do vlastních rukou)
Jan Vitebský, Dolní Vlčkovice č.p.5, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice č.p.97, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
(dotčené orgány prostřednictvím DS)
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.U Přívozu č.p.122,
500 03 Hradec Králové 3
(veřejnou vyhláškou, datovou schránkou, )
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
VČP Net, s.r.o., IČO 27495949, Pražská třída 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
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