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/3960-11/1408-2011/vn
Dvůr Králové nad Labem, dne 11. května 2011
Oprávněná úřední osoba: Voňková Renata, tel.: 499 318 263, e-mail.: vonkova.renata@mudk.cz
Žadatel:
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544 44 Vlčkovice v
Podkrkonoší
zast. PRODIN, a.s., p. Mládková Eva, Jiráskova č.p.169, 530 02 Pardubice 2
Ostatní účastníci řízení:
Jaroslava Zdráhalová, 08.08.1968, V Zahrádkách č.p.2544, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Martin Mádle, 20.05.1969, Kuks č.p.48, 544 43 Kuks
Lenka Mádlová, 26.08.1978, Kuks č.p.48, 544 43 Kuks
Petra Makešová, 16.05.1983, Dolní Vlčkovice č.p.31, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Vojtěch Hejduk, 20.12.1984, Zlíč č.p.92, 552 03 Česká Skalice
Daniela Zdráhalová, 24.09.1991, Krkonošská č.p.655, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská č.p.59, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4
Zemědělská vodohospodářská správa, IČ 00020451, Hlinky 144 č.p.60, Brno Střed - Pisárky, 603
00 Brno 3
Jana Vaňková, 19.06.1971, Dolní Vlčkovice č.p.79, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Jiří Volf, 02.04.1972, Dolní Vlčkovice č.p.77, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou č.p.266, 140 22 Praha 4 Michle
Lukáš Smetana, 06.10.1986, Slovenská č.p.109, Cihelny, 551 01 Jaroměř 1

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 12/11/O
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Dne 31.01.2011 podala Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544
44 Vlčkovice v Podkrkonoší, zast. PRODIN, a.s., p. Mládkovou Evou, Jiráskova č.p.169, 530 02
Pardubice 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Zřízení chodníků včetně veřejného osvětlení“
na pozemku: pozemková parcela číslo 1708/18, 1727/1, 2175/11, 2175/7, 2206, 60/3 v
katastrálním území Dolní Vlčkovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění výše
uvedené stavby.
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný
podle § 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 platných předpisů (dále
jen „správní řád), posoudil návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě

tohoto posouzení a provedeného místního šetření vydává podle § 92 odstavec 1 stavebního
zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby
„Zřízení chodníků včetně veřejného osvětlení“ na pozemku: pozemková parcela číslo 1708/18,
1727/1, 2175/11, 2175/7, 2206, 60/3 v katastrálním území Dolní Vlčkovice.

Stavba obsahuje:
SO 101 – chodník (cca 500 m)
SO 201 – železobetonová lávka (lávka pro pěší, cca 10 m)
SO 301 – odvodnění (odvodňovací objekty, kanalizační potrubí v délce cca 44 m, vyustní objekt)
SO 401 – veřejné osvětlení
Jedná se o zřízení nového chodníku obousměrného podél stávající komunikace, šířka chodníku
bude 1,5 m, povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby šedé; v částech, kde bude chodník
probíhat podél otevřených odvodňovacích objektu a v místech palisád, bude osazeno zábradlí.
Lávka je navržená jako monolitická železobetonová konstrukce, konstrukční výšky do 250 mm,
délka přemostění je 10 m, šířka lávky včetně říms je do 2,5 m.
Odvodnění povrchu chodníku bude pomocí příčných a podélných sklonů na terén. Odvodnění
zemní pláně komunikace a chodníku bude pomocí příkopů trojúhelníkového typu. Dojde
k vybudování odvodňovacích objektů – vtokové jímka se dnem zpevněným kamennou dlažbou,
horská vpusť včetně vyústního objektu (z této vpusti bude voda odvedena pomocí kanalizační
přípojky do stávající vodoteče). Součástí projektu je řešení odvedení srážkových vod ze stávajících
silničních propustků.
Veřejné osvětlení bude provedeno jako osvětlení novostavby chodníku a stávající komunikace,
napájení bude provedeno napojením na stávající vedení veřejného osvětlení. Nové kabelové
vedení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x10 uloženým v pískovém loži (v zeleném pásu) a
v kabelových chráničkách (pod zpevněnou plochou a komunikacemi).

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. PD stavby pro stavební řízení bude vypracována pro stavbu A) Chodníky včetně odvodnění a
železobetonové lávky a B) Veřejné osvětlení, subjekty k tomu oprávněnými, v souladu s tímto
územním rozhodnutím a PD ověřenou v uzemním řízení.
2. PD stavby bude splňovat technické požadavky na stavby, příslušné normové hodnoty a
předpisy, zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění, stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
3. Stavba technické infrastruktury bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela číslo
1708/18, 1727/1, 2175/11, 2175/7, 2206, 60/3 v katastrálním území Dolní Vlčkovice v
katastrálním území Dolní Vlčkovice tak, jak je zakresleno a okótováno v situačním výkrese 1,2,
č. výkresu 02 v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby (dále
jen „PD“) vypracované Janou Förstlovou, zodpovědný projektant Ing. Leoš Jelínek,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství, ČKAIT 0601929.
4. Zadání stavby, vypracované Janou Förstlovou, zodpovědný projektant Ing. Leoš Jelínek,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství, ČKAIT 0601929, pro územní
řízení je pro žadatele (stavebníka) a Obec Vlčkovice v Podkrkonoší nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí. Ostatní účastníci do něho mohou nahlédnout na stavebním úřadě ve Dvoře
Králové nad Labem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti
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6.

7.

8.

9.

práce a dalších podmínek a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006, o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Při provádění prací nesmí dojít k poškození či znečištění komunikací mimo povolený zásah.
Budou učiněna taková opatření ( před výjezdem ze staveniště), aby k tomuto znečišťování a
poškozování nedošlo. V případě, že k takovému znečištění či poškození dojde, musí zhotovitel
neprodleně zajistit uvedení do původního a náležitého stavu. Stavbou nebudou narušeny
odtokové poměry silnice.
Při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení budou dodrženy technické podmínky
požadované pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních
nemovitostí a obecné technické požadavky na pozemní komunikace uvedené v příslušných
ustanoveních Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude dodržena Vyhláška č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání
staveb.
Při přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení budou dodrženy podmínky
koordinovaného závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu ve Dvoře
Králové nad Labem č.j.: OŽP/21980-10/2288-2010/spi ze dne 14.06.2010, zejména podmínky
orgánu ochrany přírody a krajiny, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
 konstrukce vyústního objektu nebude příčinou eroze břehu nebo dna vodního toku a
nebude zmenšovat průtočný profil koryta
 opevnění vyústního objektu bude provedeno z těžké kamenné rovnaniny
 stavbou vyústního objektu a železobetonové lávky nebudou dotčeny břehové porosty
 po skončení prací bude koryto toku uvedeno do původního stavu
 při provádění prací nesmí dojít k úniku topných nebo jiných cizorodých látek do vodního
toku
 při provádění prací v blízkosti stromů musí být postupováno dle platných normových hodnot
tak, aby nedošlo k poškození dřevin a jejich kořenového systému
 věcně příslušným orgánem k vyřízení žádosti o kácení je Obecní úřad Vlčkovice v
Podkrkonoší
 hranice odsouhlaseného odnětí části pozemku bude v terénu viditelně vyznačena a bude
zajištěno její nepřekročení
 jakýkoliv zásah do zemědělského půdního fondu je před nabytím právní moci rozhodnutí,
vydaných ve věci dle zvláštních předpisů, nepřípustný
 na odnímané ploše bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy – ornice, a tato skrývka
v množství cca 542 m3 bude použita dle předložených podkladů při budování parkových
úprav a bio zóny v Obci Vlčkovice v Podkrkonoší.
Bude dodržován zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zejména
§ 22 odst. 2 cit. zákona: „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými
nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická
osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí
náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady
organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém
území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických
výzkumů.“
§ 23 odst. 2 cit. zákona: „O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému
nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o
archeologickém nálezu dověděl.“
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Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:
„Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným
nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo
k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu
přerušit.“
Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení
Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle
dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit
zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických
výzkumů na území okresu Trutnov.
10. Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení těchto správců
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození:
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
- ČEZ DISTRIBUCE a.s.,
- RWE Distribuční služby, s.r.o.,
11. Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stavby v terénu
oprávněnou osobou.
12. Zařízení, vedení a sítě vyskytující se na staveništi nesmí být vlivem provádění stavby
poškozeny.
13. Budou respektována stávající podzemní vedení včetně jejich ochranných pásem jednotlivých
vlastníků a správců podzemních i nadzemních sítí a budou dodrženy jejich podmínky
stanovené ve vydaných vyjádřeních.
14. Před zásahem do komunikací je povinností stavebníka požádat v dostatečném časovém
předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikací.
15. Před započetím prací požádá stavebník příslušný stavební úřad (veřejné osvětlení) a příslušný
speciální stavební úřad (chodníky včetně odvodnění a železobetonové lávky) o vydání
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
- Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544 44 Vlčkovice v
Podkrkonoší, zast. PRODIN, a.s., p. Mládkovou Evou, Jiráskova č.p.169, 530 02
Pardubice 2.

Rozhodnutí o námitkách:
Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu územního řízení uplatněny.

O d ů v o d ně ní
Dne 31.1.2011 podala Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544
44 Vlčkovice v Podkrkonoší, zast. PRODIN, a.s., p. Mládkovou Evou, Jiráskova č.p.169, 530 02
Pardubice 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo
územní řízení o umístění stavby zahájeno.
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Stavební úřad opatřením ze dne 16.03.2011 vydaným pod Č.j.:VÚP/10650-11/1408-2011/vn
oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení
byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu
druh, rozsah a účel předmětné stavby, 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 je jako žadatel Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice
č.p.97, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší, zast. PRODIN, a.s., p. Mládkovou Evou, Jiráskova
č.p.169, 530 02 Pardubice 2. Obci Vlčkovice v Podkrkonoší jakožto obci, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn, postavení účastníka řízení přiznává též stavební zákon v
ustanovení § 85 odst. 1 písm. b). Účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b)
stavebního zákona, je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno :
Stavbou dotčené pozemky:
katastrální území Dolní Vlčkovice:
pozemková parcela číslo 1708/18 (ostatní plocha)
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p.59, Plačice, 50004 Hradec Králové 4,
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p.1245, 50003 Hradec Králové 3
pozemková parcela číslo 1727/1 (ostatní plocha)
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p.59, Plačice, 50004 Hradec Králové 4,
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p.1245, 50003 Hradec Králové 3
pozemková parcela číslo 2175/11 (trvalý travní porost)
- Vaňková Jana, Dolní Vlčkovice č.p.79, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
- Volf Jiří, Dolní Vlčkovice č.p.77, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
pozemková parcela číslo 2175/7 (trvalý travní porost)
- Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice č.p.97, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
pozemková parcela číslo 2206 (vodní plocha)
- Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 144 č.p.60, Brno Střed - Pisárky, 60300 Brno 3,
Česká republika, Praha
pozemková parcela číslo 60/3 (ostatní plocha)
- Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice č.p.97, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší.
Dále vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo ke stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno:Jaroslava Zdráhalová, 08.08.1968, V Zahrádkách č.p.2544, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, Martin Mádle, 20.05.1969, Kuks č.p.48, 544 43 Kuks, Lenka Mádlová, 26.08.1978, Kuks
č.p.48, 544 43 Kuks, Petra Makešová, 16.05.1983, Dolní Vlčkovice č.p.31, 544 44 Vlčkovice
v Podkrkonoší, Vojtěch Hejduk, 20.12.1984, Zlíč č.p.92, 552 03 Česká Skalice, Daniela
Zdráhalová, 24.09.1991, Krkonošská č.p.655, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Jana Vaňková,
19.06.1971, Dolní Vlčkovice č.p.79, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší, Jiří Volf, 02.04.1972, Dolní
Vlčkovice č.p.77, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší, Lukáš Smetana, 06.10.1986, Slovenská
č.p.109, Cihelny, 551 01 Jaroměř 1, RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská
č.p.499, 657 02 Brno, ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín 2, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou č.p.266, 140
22 Praha 4 – Michle.
K projednání předložené žádosti současně ve výše uvedeném opatření nařídil stavení úřad veřejné
ústní jednání na den 21.04.2011. Jednání se zúčastnil zástupce stavebního úřadu p. Voňková,
zástupce Odboru dopravy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem sl. Kašparová, zástupce
Obce Vlčkovice v Podkrkonoší pan Otava, zpracovatel projektové dokumentace stavby – paní
Förstlová a paní Mládková – zástupce zmocněnce, z řad účastníků řízení a 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
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konstatoval soulad předložené projektové dokumentace stavby s výše uvedenými skutečnostmi.
Žadatel byl současně výše uvedeným opatřením upozorněn na zajištění informace o jeho záměru
a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, v rozsahu ustanovení § 87 odst. 2
stavebního zákona.
V provedeném řízení stavební úřad posoudil předloženou žádost včetně připojených podkladů
zejména z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona, projednal je s účastníky
řízení a dotčenými orgány a dospěl k závěru, že záměr žadatele (umístění stavby) 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. Dne 26.07.2010 bylo Odborem životního
prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem – vodoprávním úřadem vydáno rozhodnutí
dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném
znění pod č.j. OŽP/26667-10/2885-2010/mrm. Dále byl vydán dne 27.01.2011 Odborem životního
prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem souhlas s trvalým odnětím zemědělského
půdního fondu pro výše uvedenou stavbu pod č.j. OŽP/3065-11/41-2011/nyp a koordinované
závazné stanovisko dne 14.06.2010 pod č.j. OŽP/21980-10/2288-2010/spi. Odborem dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem bylo vydáno dne 17.01.2011
pod č.j. ODP/1885-11/363-2011/kap rozhodnutí o zvláštním užívání silnice č. II/307 z důvodu
zemního uložení inženýrských sítí. Stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná,
byla zkoordinována a podmínky v nich obsažené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí,
námitky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny.
Jelikož žadatel nemá k některým stavbou dotčeným pozemkům právo vlastnické, byl z jeho strany
stavebnímu úřadu doložen souhlas s umístěním stavby (právo založené smlouvou provést stavbu)
od vlastníků předmětných pozemků, opravňující žadatele stavbu na tomto pozemku umístit a
provést.
Stavební úřad v průběhu řízení, zejména na podkladě výsledku provedeného ústního jednání a po
posouzení všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by bránily vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci způsobem
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 81 a následujících
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u
zdejšího stavebního úřadu.

otisk úředního razítka

odborný referent
Renata Voňková
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Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže
v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů , stanovený podle položky 18 odst. a ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl
uhrazen dne 22.03.2011..

Příloha pro žadatele Obec Vlčkovice v Podkrkonoší (obdrží po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí):
-ověřená projektová dokumentace stavby (DUR) vypracovaná Ing. Leošem Jelínkem,
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby a městské inženýrství, ČKAIT 0601929.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................

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

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – veřejné
vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme
o vrácení rozhodnutí – veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko
a podpis orgánu na každý list oznámení) na Odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto rozhodnutí – veřejná vyhláška bude
vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad
Labem.
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Doručí se:
Účastníci řízení (doporučeně):
PRODIN, a.s., p. Mládková Eva, Jiráskova č.p.169, 530 02 Pardubice 2
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice č.p.97, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší (vyhláška)
Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
Jaroslava Zdráhalová, 08.08.1968, V Zahrádkách č.p.2544, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Martin Mádle, 20.05.1969, Kuks č.p.48, 544 43 Kuks
Lenka Mádlová, 26.08.1978, Kuks č.p.48, 544 43 Kuks
Petra Makešová, 16.05.1983, Dolní Vlčkovice č.p.31, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Vojtěch Hejduk, 20.12.1984, Zlíč č.p.92, 552 03 Česká Skalice
Daniela Zdráhalová, 24.09.1991, Krkonošská č.p.655, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská č.p.59, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4
Zemědělská vodohospodářská správa, IČ 00020451, Hlinky 144 č.p.60, Brno Střed - Pisárky, 603
00 Brno 3
Jana Vaňková, 19.06.1971, Dolní Vlčkovice č.p.79, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Jiří Volf, 02.04.1972, Dolní Vlčkovice č.p.77, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou č.p.266, 140 22 Praha 4 Michle
Lukáš Smetana, 06.10.1986, Slovenská č.p.109, Cihelny, 551 01 Jaroměř 1
Dotčené orgány:
MěÚ Dvůr Králové n.L., k rukám koordinátora (opk, zpf, pp, odp, vh), náměstí T.G.Masaryka
č.p.38, 54401 Dvůr Králové nad Labem
MěÚ Dvůr Králové n.L., odbor ŽP - odpadové hosp., náměstí T.G.Masaryka, 54401 Dvůr Králové
nad Labem
a.a.
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