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DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a
§ 90, § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne
12.11.2018 podala
Věra Pekařová, nar. 1.12.1973, Formánkova 505/1, 500 11 Hradec Králové
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
dodatečné povolení

na stavbu:
nástavba, přístavba a stavební úpravy zahrádkářské chaty E42 v zahrádkářské osadě
Bohdanečská, na pozemku st.p.č. 787 a p.p.č. 504/64 v Hradci Králové, k.ú. Svobodné
Dvory.
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 787 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 504/64
(zahrada) v katastrálním území Svobodné Dvory, kterým stavbu dodatečně povoluje.
Druh stavby:
zahrádkářská chata.
Účel stavby:
stavba spojená s pěstitelskou zahrádkářskou činností.
Umístění stavby:
Stavba bude umístěna v obci Hradec Králové v k. ú. Svobodné Dvory na pozemku parc. č.
504/64 a st.p.č. 787.
Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 504/64 v
katastrálním území Svobodné Dvory, jak je zakresleno v přiložené koordinační situaci, kde jsou
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plnou čárkovanou čarou vyznačeny hranice stavebního pozemku, v rohových bodech označeny
písmeny A - D.
Zahrádkářská chata bude dle situace umístěna ve vzdálenosti 2,96 m od hranice se sousedním
pozemkem p.č. 504/65 v k.ú. Svobodné Dvory, ve vzdálenosti 1,55 m od hranice se sousedním
pozemkem p.č. 504/63 v k.ú. Svobodné Dvory a 1,5 m od hranice se sousedním pozemkem
p.č. 504/9 v k.ú. Svobodné Dvory. Umístění zahrádkářské chaty je zřejmé z přiložené
koordinační situace, která je nedílnou grafickou součástí tohoto rozhodnutí.
Popis stavby:
Bude provedena přístavba, nástavba a stavební úpravy stávající zahrádkářské chaty
v zahrádkářské osadě Bohdanečská. Přístavba zahrádkářské chaty spočívá v přístavbě
zádveří, rampy a vstupního schodiště a v přístavbě dvou pobytových místností. Nástavbou
vznikne podkroví, kde bude půdní prostor, který bude sloužit pro uskladnění sezónního nábytku
a nářadí. Nově provedené konstrukce byly vyzděny z tvárnic YTONG + váp. cementová omítka.
Hlavní krov nové střechy je navržen sedlový a boční části střechy mají tvar pultového
zastřešení se sklonem 18°. Krytina bude hliníková typ KOB. Stavba bude napojena pouze na
stávající rozvod elektro.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba se dodatečně umisťuje na pozemku p.č. 504/64 a st.p.č. 787 v katastrálním území
Svobodné Dvory, podle koordinační situace stavby C.3 v měřítku 1:200, kterou zpracoval
Václav Svoboda, ČKAIT 0601322, a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
III. Stanoví podmínky pro dokončení stavby:
1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
Václav Svoboda, ČKAIT 0601322, Jakub Seidl, ČKAIT 0602368, Ing. Václav Kikinčuk,
ČKAIT 0600014; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
3. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby
polohově a výškově označeny (vytyčeny), v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup a
budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
4. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové,
odboru životního prostředí ze dne 8.10.2018 zn. SZ MMHK/175244/2018
• Průvodce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat s odpady nakládat
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a
příslušných vyhlášek.
• Při nakládání s odpady musí být dodrženy hierarchie způsobů nakládání s odpady.
• Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle § 12 odst. 3 zákona o
odpadech k jejich převzetí oprávněny.
• Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou
projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před její realizací bude
vyžadováno nové závazné stanovisko.
5. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové,
odboru životního prostředí ze dne 8.10.2018 zn. MMHK/175249/2018/ŽP2/Par
• Stavba stacionárního zdroje bude umístěna a provedena v souladu s projektovou
dokumentací a v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a
v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
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•

Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou v rámci
provedení stavby stacionárního zdroje využívána opatření ke snižování emisí těchto
látek.
• Stacionární zdroj bude provozován v souladu s projektovou dokumentací a
v souladu s technickými podmínkami provozu stanovenými výrobcem a v souladu se
zákonem o ochraně ovzduší a prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší.
• V případě, že v rámci provedení stavby dojde ke změně parametrů stacionárního
zdroje provozovatelem, před vlastním užíváním stavby požádá správní orgán
ochrany ovzduší o vydání nového závazného stanoviska k užívání stavby a
současně předloží doklady (technické listy apod.) prokazující soulad stavby
stacionárního zdroje s projektovou dokumentací a platnou legislativou na úseku
ochrany ovzduší.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Věra Pekařová, nar. 1.12.1973, Formánkova 505/1, 500 11 Hradec Králové
Odůvodnění:
Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provádí stavbu bez rozhodnutí
nebo opatření stavebního úřadu, a proto dne 25.10.2018 zahájil řízení podle § 129 odst. 1
písm. b) stavebního zákona o nařízení odstranění stavby.
Rozhodnutí povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební den
3.1.2019 naše zn. SZ MMHK/216161/2018 ST2/Vap. Rozhodnutí nabylo právní moci dne
29.1.2019.
Dle platného Územního plánu města Hradec Králové (Úpm HK jeho hlavního výkresu, který byl
schválen v Zastupitelstvu města Hradec Králové dne 21. 1. 2000, je lokalita řešena z hlediska
funkčního využití ve stabilizovaných funkčních plochách „Plochy zahrádkářských osad“.
V závazné části Úpm HK, která byla po schválení změny Úpm HK č. 25 vyhlášena obecně
závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002 (nabyla účinnosti dne 18. 7. 2002),
kapitole A.11.3. Limity využití území vyjádřené v regulativech je funkční plocha „Plochy
zahrádkářských osad“ charakterizována jako území sloužící pro individuální rekreaci osob,
spojenou s pěstitelskou zahrádkářskou činností na pozemcích zpravidla se zahrádkářskými
chatami a společným hygienickým sociálním a skladovým zařízením, seskupenými do
zahrádkářských osad. Z názvu, charakteristiky a regulativů funkční plochy je zřejmé, že hlavním
využitím lokality jsou mimo jiné i stavby pro individuální rekreaci – zahrádkářské chaty.
Záměr je tedy na základě výše uvedeného v souladu se závazným podkladem pro vydání
územního rozhodnutí, územně plánovací dokumentací - Územním plánem města Hradec
Králové, s cíli a úkoly územního plánování a s charakterem území.
Stavební úřad se zabýval otázkou, zda předložená projektová dokumentace splňuje požadavky
týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života, a
odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu. K tomu je
třeba uvést, že osoba oprávněná zpracovat projektovou dokumentaci (projektant), odpovídá
podle § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu
vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Stavební úřad neshledal v tomto ohledu
v projektové dokumentaci žádné nedostatky. Projektová dokumentace stavby byla zpracována
oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny
v odpovídající míře, součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby.
Pokud se týká ochrany životního prostředí, stavba sama nemá vliv na životní prostředí vyjma
otázky likvidace odpadů ze stavby a následně z jejího provozu. Zhotovitel je povinen zajistit
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likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů. Odpad vznikající při užívání (provozování) stavby je každý provozovatel
povinen likvidovat po celou dobu užívání stavby v souladu s uvedeným zákonem č. 185/2001
Sb.
Stavebník požádal podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a
předložil podklady předepsané k žádosti o stavební povolení a o územní rozhodnutí. Vzhledem
k tomu, že stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení
a územní rozhodnutí, stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o
nařízení odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle § 129 odst. 2 nařídil ohledání místa
stavby spojené s ústním jednáním na den 5.3.2019 a zároveň stanovil, že účastníci řízení a
dotčené orgány mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska nejpozději při
tomto ústním jednání.
Do stanové lhůty nebyly uplatněný žádné námitky.
Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, 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.
Stanoviska sdělili:
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
Stavební úřad se dále zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona a § 109
stavebního zákona. Stavební úřad při identifikaci konkrétních účastníků vzal v úvahu druh,
rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Rozhodnutím mohou být přímo dotčena
vlastnická práva těch osob k pozemkům a stavbám, které jsou dále uvedeny v rozdělovníku
rozhodnutí. Dále je účastníkem řízení obec, na jejímž územní je záměr uskutečněn.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Věra Pekařová, nar. 1.12.1973, Formánkova 505/1, 500 11 Hradec Králové
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 786, 788, parc. č. 504/9, 504/63, 504/65 v katastrálním území Svobodné Dvory
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hradec Králové, Svobodné Dvory č.e. 41 a č.e. 43
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona
a proto ji lze dodatečně povolit.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Upozornění:
Stavební úřad po dni nabytí právní moci dodatečného povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.
Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.
Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti
vzniknou, tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech
a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před
znehodnocením, odcizením nebo únikem. O odborném provedení stavby včetně instalací budou
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky.
Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím
provozu, v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.
Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení
§ 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební
výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště. Dále
budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
Příloha:
C.3 koordinační situace

Diana Vápeníková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

Č.j. MMHK/041548/2019 ST2/Vap

str. 6

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 2500 Kč, položky 20 písm. a) ve
výši 500 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky do vlastních rukou)
Věra Pekařová, Formánkova č.p. 505/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)
účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) a § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
tyto osoby jsou ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 87 odst. 3
stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí dotčených vlivem záměru:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 786, 788, parc. č. 504/65, 504/63, 504/9 v katastrálním území Svobodné Dvory
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hradec Králové, Svobodné Dvory č.e. 41 a č.e. 43
dotčené správní úřady (dodejky do vlastních rukou)
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................

Sejmuto dne: ..................................

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

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..

Sejmuto dne:…………………………

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

