VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
nám ěs t í T . G . M as ar yk a 3 8, 5 4 4 17 D v ůr Kr á l o vé na d L ab em
O D BO R V ÝST A V B Y A ÚZ E M NÍ HO P L ÁN O VÁ NÍ

Č.j.: VÚP/46028-10/689-2011/hoz
Dvůr Králové nad Labem, dne 16. března 2011
Oprávněná úřední osoba: Holzhauserová Petra, DiS., tel.: 499 318 272, e-mail.:
holzhauserova.petra@mudk.cz

Účastníci územního a stavebního řízení:
Žadatel dle § 85 odst. 1 písm. a) a stavebník dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
LIPRA a.s., IČ 60913801, Libřice č.p.99, 503 44 Libřice
Obec, podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97,
544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
Ostatní účastníci řízení, podle § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 odst. 1 písm. e) stavebního
zákona:
Miloš Straka, 20. 11. 1950, Mezi Školami č.p.2328, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Věra Vlachá, 29.07.1943, Žireč č.p.69, 544 04 Dvůr Králové nad Labem

R O Z H O D N U T Í
Dne 27.12. 2010 podala LIPRA a.s., IČ 60913801, Libřice č.p.99, 503 44 Libřice žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu:
SO.1 - Sklad na kejdu 1500 m3
SO.2 – Výdejní plocha se záchytnou jímkou
na pozemku: pozemkové parcely číslo 206/2, 206/4, 206/25, stavební parcela číslo 156
v katastrálním území Horní Vlčkovice. Uvedeným dnem bylo stavební řízení spojené s územním
řízením zahájeno.
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad
příslušný podle 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 jako
místně příslušný v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) usnesením ze dne 4. 2. 2011 vydaným
pod č.j. VÚP/4895-11/689-2011/hoz v souladu s ustanoveními § 78 odst. 1 stavebního zákona a

v souladu s ustanovením § 140 správního řádu, posoudil podané žádosti podle ustanovení § 90 a
podle ustanovení § 111 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného
veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě

vydává
I.
v souladu s ustanovením § 79 a § 92 stavebního zákona a ustanovením § 9 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, (dále jen „vyhláška“),

územní rozhodnutí o umístění stavby
SO.1 - Sklad na kejdu 1500 m3
SO.2 – Výdejní plocha se záchytnou jímkou
na pozemku: pozemkové parcely číslo 206/2, 206/4, 206/25, stavební parcela číslo 156
v katastrálním území Horní Vlčkovice.

Stavba obsahuje:
SO.1 – Sklad kejdy 1500 m³ - objekt pohotovostního skladu na kejdu (vaku) řeší uskladnění kejdy
prasat v období, kdy není možný rozvoz na pozemky smluvních zemědělských podniků. Sklad
zvýší skladovací kapacitu celého střediska na min. půl roku. Kejda bude do vaku čerpána spodním
potrubím z odkanalizovaného výdejního místa. Rovněž čerpání z vaku bude tímto porubím. Vak
bude sazen v hliněné vaně se stěnami (opěrnými valy) výšky shodné s výškou vaku. Ve dně vany
bude osazen kontrolní systém zaústěný do kontrolní šachty. Dešťové vody zachycené ve vaku
budou dle potřeby odčerpány do řádu dešťové kanalizace střediska.
SO.2 – Výdejní plocha se záchytnou jímkou – plocha zajišťuje přistavení aplikačních prostředků
v době expedice kejdy ze skladovacího vaku do cisterny, zároveň slouží při plnění vaku. Umístění
odkanalizované výdejní plochy je v blízkosti stávající objezdné komunikace stájí. Plocha je
odkanalizována do pohotovostní jímky o obsahu 20 m³, zajišťující zachycení případných úkapů a
kontaminovaných vod. Jímka bude dle potřeby vyvážena. V případě nevhodné doby k vyvážení
bude obsah přečerpán do vaku. Výdejní plocha zajistí hygienický, vodohospodářsky nezávadný
výdej a bezpečné naskladnění kejdy.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba SO.1 – Sklad kejdy 1500 m³ bude umístěna na pozemku: pozemkové parcely číslo
206/2, 206/4, 206/25, stavební parcela číslo 156 v katastrálním území Horní Vlčkovice, jak je
zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí dokumentace
pro umístění stavby, zodpovědný projektant Ing. F. Mikuláš, autorizoval Ing. L. Točoňová,
ČKAIT 0700385, datum 09/2010, zakázka číslo 16/10.

2.

Stavba SO.2 – Výdejní plocha se záchytnou jímkou bude umístěna na pozemku: pozemkové
parcely číslo 206/2, 206/4, 206/25, stavební parcela číslo 156 v katastrálním území Horní
Vlčkovice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí
dokumentace pro umístění stavby, zodpovědný projektant Ing. F. Mikuláš, autorizoval Ing. L.
Točoňová, ČKAIT 0700385, datum 09/2010, zakázka číslo 16/10.
3. Napojení na komunikace - provoz pohotovostního skladu kejdy bude využívat stávající
komunikační systém střediska.
4. Napojení na inženýrské sítě – stavba bude využívat stávající kanalizaci v areálu a síť nn.
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5. Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

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

stavební povolení
Popis stavby:
SO.1 – Sklad kejdy 1500 m³ - objekt pohotovostního skladu na kejdu (vaku) řeší uskladnění kejdy
prasat v období, kdy není možný rozvoz na pozemky smluvních zemědělských podniků. Sklad
zvýší skladovací kapacitu celého střediska na min. půl roku. Kejda bude do vaku čerpána spodním
potrubím z odkanalizovaného výdejního místa. Rovněž čerpání z vaku bude tímto porubím. Vak
bude sazen v hliněné vaně se stěnami (opěrnými valy) výšky shodné s výškou vaku. Ve dně vany
bude osazen kontrolní systém zaústěný do kontrolní šachty. Dešťové vody zachycené ve vaku
budou dle potřeby odčerpány do řádu dešťové kanalizace střediska.
SO.2 – Výdejní plocha se záchytnou jímkou – plocha zajišťuje přistavení aplikačních prostředků
v době expedice kejdy ze skladovacího vaku do cisterny, zároveň slouží při plnění vaku. Umístění
odkanalizované výdejní plochy je v blízkosti stávající objezdné komunikace stájí. Plocha je
odkanalizována do pohotovostní jímky o obsahu 20 m³, zajišťující zachycení případných úkapů a
kontaminovaných vod. Jímka bude dle potřeby vyvážena. V případě nevhodné doby k vyvážení
bude obsah přečerpán do vaku. Výdejní plocha zajistí hygienický, vodohospodářsky nezávadný
výdej a bezpečné naskladnění kejdy.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba SO.1 – Sklad kejdy 1500 m³ bude provedena podle projektové dokumentace, kterou
vypracoval Ing. F. Mikuláš, autorizoval Ing. L. Točoňová, ČKAIT 0700385, datum 09/2010, zakázka
číslo 16/10 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. SO.2 – Výdejní plocha se záchytnou jímkou bude provedena podle projektové dokumentace,
kterou vypracoval Ing. F. Mikuláš, autorizoval Ing. L. Točoňová, ČKAIT 0700385, datum 09/2010,
zakázka číslo 16/10 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu
finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona. 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.
4. Před zahájením stavby stavebník (zhotovitel stavby) zajistí vytyčení prostorové polohy
oprávněnou osobou. Výsledek vytyčení musí být úředně ověřen oprávněným zeměměřickým
inženýrem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce
a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích.
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6. Při provádění stavby budou dodržena zejména ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavbu. Dále budou dodrženy příslušné technické normy.
7. 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 stavebník
neprodleně zajistit uvedení do původního a náležitého stavu.
8. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně dle druhů a zabezpečené
před znehodnocením, zcizením nebo jiným nežádoucím účinkem.
10. Pro zařízení staveniště bude pozemkové parcely číslo 206/2, 206/4, 206/25, stavební parcela
číslo 156 v katastrálním území Horní Vlčkovice.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
12. Stavebník je povinen dle § 152 odst. 3 písm. a) oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Ostatním správcům
dotčených podzemních sítí a zbylým účastníkům řízení oznamuje stavebník zahájení prací
na stavbě minimálně 15 dnů předem.
13. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „stavba
povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené
zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby. Stavebník je povinen vést přehledně
záznamy o stavbě (stavební deník).
15. V průběhu stavby jsou stavebníci (zhotovitel stavby) povinni udržovat pořádek na stavbě
a v jejím okolí, zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění
jsou povinni toto na vlastní náklady ihned odstranit.
16. V době od zahájení do ukončení realizace stavby zajistí stavebník průjezdnost pro požární
vozidla a vozidla rychlé záchranné služby ke stávajícím objektům.
17. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k překopům a skládkám materiálu na veřejném
prostranství.
18. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu následujících fáze výstavby za účelem
provedení kontrolních prohlídek stavby:
 Předání stavby
19. Při práci v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení (sítí) musí být dodrženy
podmínky vyplývající ze 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, a podmínky stanovené normovými hodnotami. Při provádění jakékoli činnosti,
popř. úprav terénu v ochranných pásmech nesmí dojít k porušení zařízení.
20. Pracovníci, kteří budou provádět zemní výkopové a stavební práce budou před jejich realizací
seznámeni s polohou podzemních a nadzemních sítí včetně jejich ochranných pásem. Zahájení
realizace stavby oznámí stavebník výše uvedeným správcům stavbou dotčeným podzemních sítí
minimálně 15 dnů předem.
21. Zemní výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny výhradně
ručním způsobem a za zvýšené opatrnosti. Případné odkrytí zařízení podzemních sítí může být
provedeno pouze na dobu nezbytně nutnou pro napojení jednotlivého zařízení. Odkryté zařízení
pak bude řádně zabezpečeno proti poškození.
22. Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení komunikační sítě bude
postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
komunikační sítě.
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23. V průběhu realizace stavby nebudou v ochranných pásmech podzemních a nadzemních sítí
zřizovány žádné skládky, doprovodné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo
výbušných látek ani s takovými látkami nebude manipulováno bez souhlasu vlastníků (správců)
těchto sítí.
24. V případě poškození podzemních nebo nadzemních sítí bude toto neprodleně oznámeno
vlastníku (správci) sítě, jehož zařízení bylo poškozeno a výkopové či stavební práce zastaveny
do doby zřízení nápravy.
25. Před zásypem jednotlivých odkrytých podzemních sítí přizve stavebník jednotlivé zástupce
jejich vlastníků či správců ke kontrole těchto zařízení. O této kontrole bude proveden zápis.
26. Po dokončení stavby budou všechny pozemky stavbou dotčené uvedeny do původního
stavu.
27. Budou dodrženy podmínky obsažené v Koordinovaném závazném stanovisku, které vydal
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí ze dne 30. 11. 2010 pod č.j.
OŽP/42700-10/4429-2010/spi
1. Ke kolaudaci stavby bude předložen schválený havarijní plán.
28. Před ukončením stavby bude stavebnímu úřadu ve smyslu § 119 a následujících paragrafů
stavebního zákona podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.. Podání bude doloženo
náležitostmi podle § 122 stavebního zákona.

R o z h o d n u t í o n á m i t k á c h v ú z e m n í m ř í z e n í:
Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
R o z h o d n u t í o n á m i t k á c h ve s t a v e b n í m ř í z e n í:
Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 27.12. 2010 podala LIPRA a.s., IČ 60913801, Libřice č.p.99, 503 44 Libřice žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: SO.1 - Sklad na kejdu
1500 m3, SO.2 – Výdejní plocha se záchytnou jímkou, na pozemku: pozemkové parcely číslo
206/2, 206/4, 206/25, stavební parcela číslo 156 v katastrálním území Horní Vlčkovice. Uvedeným
dnem bylo stavební řízení spojené s územním řízením zahájeno.
Záměr žadatele je v území, ve kterém je vydán územní plán obce Vlčkovice v Podkrkonoší,
proto stavební úřad doručil oznámení o zahájení spojeného řízení podle § 87 odst. 1 a § 112 odst.
1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s §
25 správního řádu, tedy žadateli, obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a
dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) bylo oznámení
o zahájení územního řízení doručeno veřejnou vyhláškou. Účastníkům stavebního řízení v souladu
s § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona bylo oznámení doručeno doporučeně do vlastních
rukou a doporučeně. Podle § 25 odst. 1 a 2 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou. Písemnost č.j.: VÚP/4768-11/689-2011/hoz ze dne 4. února
2011 byla vyvěšena na úřední desce správního orgánu dne 07. 02. 2011 a sejmuta dne 23. 02.
2011, ústní veřejné projednání bylo nařízeno na 15. března 2011, tedy oznámení o konání
veřejného ústního jednání bylo uskutečněno 15 dnů předem.
Tímto oznámením byly účastníci řízení a dotčené orgány poučeni, že námitky účastníků a
připomínky veřejnosti musí být podle § 89 odst. 1 a § 114 stavebního zákona uplatněny nejpozději
při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto, do podkladů pro rozhodnutí mohou
Č.j.: VÚP/46028-10/689-2011/hoz

5

nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání v kanceláři Odboru výstavby a ÚP Městského
úřadu Dvůr Králové nad Labem, nejlépe v: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00 a při ústním jednání a
nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc podle správního řádu. Z tohoto jednání byl sepsán protokol. Informační povinnost
v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona byla splněna, což stavební úřad ověřil při ohledání
místa stavby při veřejném ústním projednání.
V průběhu celého řízení se stavební úřad zabýval otázkou okruhu účastníků řízení podle
ustanovení § 85 a § 109 stavebního zákona. Přitom vzal 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
nebo jiná práva těchto osob k pozemkům a stavbám na nich: Žadatel, podle § 85 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona, stavebník dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: LIPRA a.s., IČ
60913801, Libřice č.p.99, 503 44 Libřice (vlastník pozemků dotčených stavbou). Obec, podle § 85
odst. 1 písm. b) stavebního zákona, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec
Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ 00278459, Horní Vlčkovice č.p.97, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší.
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: osoby, jejichž
vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím dotčeno, dále dle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou
přímo dotčeno: Miloš Straka, 20. 11. 1950, Mezi Školami č.p.2328, Stodůlky, 155 00 Praha 515
(vlastník st.p.č. 93, 173, 174, p.p.č. 206/1 v katastrálním území Horní Vlčkovice), Věra Vlachá,
29.07.1943, Žireč č.p. 69, 544 04 Dvůr Králové nad Labem (vlastník budov na st.p.č. 173, 174
v katastrálním území Horní Vlčkovice).
K řízení byla doložena tato stanoviska dotčených orgánů: Krajská veterinární správa
pro Královéhradecký kraj, inspektorát Trutnov, z dne 15. 10. 2010, č.j.:2010/10296/KVSH,
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 13. 10. 2010, č.j.
HSHK-2049-2/2010, Koordinované závazné stanovisko, Městského úřadu Dvůr Králové nad
Labem, odbor životního prostředí, ze dne 30.11.2010, č.j. OŽP/42700-10/4429-2010/spi.
Po prostudování a vyhodnocení všech podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci dospěl
stavební úřad k závěru, že požadovaný záměr odpovídá hlediskům uvedeným v § 90 stavebního
zákona. Umístění stavby je v souladu s charakterem území, neklade požadavky na dopravní a
technickou infrastrukturu, je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných
zájmů účastníků řízení. Dále stavební úřad přezkoumal připojené doklady z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a je
zpracována oprávněnou osobou; splňuje obecné požadavky na výstavbu, zejména požadavky
mechanické odolnosti, stability konstrukcí, požární bezpečnosti, ochrany zdraví, životních
podmínek, životního prostředí, ochrany proti hluku a bezpečnosti při jejím užívání. Stavební úřad
rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že tyto
nebudou negativně ovlivňovat okolní prostředí.
Po výsledku ústního jednání spojeného s místním ohledáním a po posouzení všech dokladů
neshledal stavební úřad v průběhu řízení důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Toto územní rozhodnutí po nabytí právní moci platí neomezeně, neboť byla zároveň
projednána i žádost o stavební povolení ve spojeném územním a stavebním povolení.
Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba
nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
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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.
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).
V souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí
odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (územní rozhodnutí) odkladný účinek i vůči
rozhodnutí s navazujícím výrokem (stavební povolení).

„otisk úředního razítka“

Petra Holzhauserová, DiS.
odborný referent

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů , stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč, sazebníku
správních poplatků byl uhrazen.
K vyvěšení na úřední desku (doporučeně):
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM č.p. 38, odbor VVS
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice č.p.97, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ........................
Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)
dne .........................
Sejmuto dne..........................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím
dálkový přístup)
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j.: VÚP/46028-10/689-2011/hoz
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Doručí se:
Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou, doporučeně)
(účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)
Miloš Straka, Mezi Školami č.p.2328, Stodůlky, 15500 Praha 515
Věra Vlachá, Žireč č.p.69, 54404 Dvůr Králové nad Labem
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice č.p.97, 54444 Vlčkovice v Podkrkonoší
Datová schránka:
LIPRA a.s., Libřice č.p.99, 50344 Libřice, DS: PO, eqieyvv
Dotčené orgány:
MěÚ Dvůr Králové n.L., k rukám koordinátora, 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
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.U Přívozu č.p.122,
50003 Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kr., Jana Černého 370,
50341 Hradec Králové 7, DS: OVM, qk4aiki
Královéhradecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení EIA a IPPC,
Pivovarské náměstí č.p.1245, 50003 Hradec Králové 3, DS: OVM, gcgbp3q
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