ODBOR STAVEBNÍ

NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SZ MMHK/073093/2019 ST1/Mil
MMHK/121062/2019 ST1/Mil
Militký
495 707 867
jiri.militky@mmhk.cz

DATUM:

2.7.2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
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"), ve společném územním a stavebním
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení, kterou dne 17.4.2019 podala a dne 15.5.2019 doplnila
Iveta Bouzová, nar. 16.9.1981, bytem ul. Pod Strání 535/17, 500 06 Hradec Králové,
kterou zastupuje
Ing. Karel Pihýr, nar. 23.2.1958, bytem ul. Třebechovická 834/28, 500 03 Hradec Králové
(dále jen "žadatelka"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a
§ 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu:
I.

schvaluje stavební záměr

na soubor staveb:
zahrádkářská chaty včetně bezodtokové jímky (žumpy) s kanalizačním potrubím
v Hradci Králové
na pozemku p.č. st. 2122 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 915/97 (zahrada) v k.ú. Nový
Hradec Králové (dále jen "stavba").
Druh a účel stavby:
Jedná se o zahrádkářskou chatu jejíž účelem bude podpora zahrádkářské činnosti.
Popis prostorového řešení stavby:
Jedná se o stavbu nepodsklepené zahrádkářské chaty o půdorysných rozměrech 4,5 x 7,75 m
o jednom nadzemním podlaží a podkroví a výšce hřebenu sedlové střechy + 6,46 m od ± 0,000
= 233,900 m.n.m.B.p.v. Kanalizační potrubí odpadních vod bude svedeno do podzemní
bezodtokové jímky (žumpa) o půdorysných rozměrech 1,6 x 2,7 m a výšce 1,44 m.
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Umístění stavby na pozemku:
Severozápadní stěna chaty bude 1,92 m od hranice s pozemkem p.č. 915/1 a severovýchodní
stěna chaty bude 1,71 m od hranice s pozemkem p.č. 915/96. Severozápadní stěna žumpy
bude 0,50 m od hranice s pozemkem p.č. 915/1 a jihozápadní stěna žumpy bude 1,63 m od
hranice s pozemkem p.č. 915/98 vše v k.ú. Nový Hradec Králové.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Nemovitosti okolní – nebudou dotčeny vlivy stavby. Užíváním stavby po jejím dokončení
nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného využití území.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje
koordinační výkres č. C 3 v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Petr
Kubeček – ČKAIT 0601835, Ing. Petr Dus – ČKAIT 0600718, Jaroslav Říha – ČKAIT
0601351, Jaroslav Prejza – ČKAIT 0007125, Ing. Jan Maurer – ČKAIT 0600516;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti
podle zvláštních předpisů. Zhotovitel určí osobu zabezpečující stavbyvedoucího stavby.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje
požadavky na provádění staveb.
6. Staveniště musí být v průběhu stavby zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob a proti
krádeži.
7. 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.
8. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytýčení prostorové polohy stavby,
v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Vytyčovací protokol, ověřený
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, bude předložen ke kontrolní prohlídce
stavby.
8. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanizmů, doprava,
vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která
budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové
zástavbě. V průběhu stavby je investor povinen snižovat a vyloučit v maximální míře,
která je prakticky dosažitelná, emise tuhých znečišťujících látek, vznikajících po dobu
zvýšeného pohybu mechanizace.
9. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby
polohově a výškově označeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup a budou
dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
11. Budou dodrženy tyto stanoviska a požadavky vyplývající z vyjádření:
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 16.1.2019 pod zn.:
SZ MMHK/006977/2019/ŽP2/Hlav, MMHK/009179/2019
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta ze dne 5.2.2019 pod zn.
SZ MMHK/006849/2019, MMHK/023634/2019/HA/JI

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Iveta Bouzová, nar. 16.9.1981, Pod Strání 535/17, 500 06 Hradec Králové
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Odůvodnění:
Dne 17.4.2019 podala a dne 15.5.2019 doplnila žadatelka žádost o vydání společného
povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Při posouzení žádosti o vydání rozhodnutí se stavební úřad nejprve zabýval otázkou, zda je
Magistrát města Hradec Králové odbor stavební příslušným stavebním úřadem pro vydání
tohoto rozhodnutí. Při tomto posouzení zjistil, že dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu obecným stavebním úřadem je obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
Stavební úřad vydal dne 4.4.2019 rozhodnutí o povolení odstranění stávající zahradní chaty
č.e. 299 na pozemku p.č. 2122 v k.ú. Nový Hradec Králové, jejíž fyzické odstranění je
podmínkou pro realizaci výše uvedené předmětné stavby povolované tímto společným
rozhodnutím.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.
Dle Územního plánu města Hradec Králové se dotčený pozemek nachází ve funkční ploše
„Plochy zahrádkářských osad - ZO“. Stavba tedy není v rozporu s územním plánem města
Hradce Králové.
Dále stavební úřad v provedeném řízení zkoumal zejména, zda projektová dokumentace je
úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu.
Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, předložená ve
dvou vyhotoveních, byla zpracována oprávněnými osobami, tj. fyzickými osobami, které získaly
oprávnění k výkonu činností podle zvláštního předpisu. Jednotlivé části projektové
dokumentace projektanti opatřili otiskem úředního razítka a vlastnoručním podpisem.
Stavební úřad se dále zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k 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 těch osob k pozemkům a
stavbám, které jsou dále uvedeny v rozdělovníku rozhodnutí a proto jim přiznal postavení
účastníka řízení. Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:
Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona:
Iveta Bouzová, nar. 16.9.1981, Pod Strání 535/17, 500 06 Hradec Králové
Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
Účastníci řízení dle § 94k písm. c),d) stavebního zákona:
nejsou
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona:
pozemek č. 915/1, 915/96, 915/98, 915/108, 915/109, 915/110 v katastrálním území Nový
Hradec Králové
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění
stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky
na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
záměru.
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené
dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a
stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a
obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby 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,
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky
se zúčastnit,
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.
Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení
§ 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o
stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
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O odborném provedení stavby včetně instalací budou provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy s vyhovujícími výsledky.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho
platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení
stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba
již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh
lhůty platnosti společného povolení. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude
právní moci.
Příloha:
- situační výkres č. C 3 v měřítku 1:250

Jiří Militký
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení 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 oznámení způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Č.j. MMHK/121062/2019

str. 6

Poplatek:
Správní poplatek je, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. a) ve výši 5000 Kč.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Karel Pihýr, Třebechovická č.p. 834/28, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární město Hradec Králové, prostřednictvím odboru rozvoje města Magistrátu města
Hradec Králové, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a osoby, jejichž jiné věcné právo může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
(formou veřejné vyhlášky)
- pozemek č. 915/1, 915/96, 915/98, 915/108, 915/109, 915/110 v katastrálním území Nový
Hradec Králové
dotčené správní úřady
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, 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 3
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
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