KU KH K-21877/U P/2019/SH

KrajBký úfad Královéhradockého kraje

a véc vraci. Magistrátu mésta Hradec Králové, odboru stavebnímu, k novómu prajednáni.

r

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města HK
Doručeno: 0 8 . 1 0 . 2 0 1 9
HHHK/180721/2019

V Á S D O P I S ZN,;
ZE DNE:
N A S E Z N A Č K A (Č, i ): K U K H K - 2 1 B 7 7 / U P / 2 0 1 9 / S H

VYf^lZUJE:
Ugr. Simona Hendrlchová
O D B O R I O D D Ě L E N Í : územniho plánováni a stavebního Fádu
LINKA I M O B I L

495 817 232

E-MAIL:

shendríchova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM:

07,10.2019

mmhkes743d68dl

Poiat listů; 1 B
PoCetpí'iloh: O / listů: O
Po£et svazků: 3
Sp, znak. 8k. režim: 3 3 6 . A / 1 0

ROZHODNUTÍ
Krajského úfadu Královéhrade ckého kraje , odboru Oze mniho plánováni a stavebního fádu,
který Je správním orgáne m prisluSným podle ustanove ni § 87 odst. 1 pism. a) zákona
1.129/2000 Sb.. o krajích (krajské zNze nI). VQ znénl pozdéjSIch předpisů (dále jen .zákon
okrajích"), v souvislosti s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním rádu (stavební zákon), ve znénl pozdéJSIch předpisů, o společném
odvoláni JUDr. Viliama Kováůika a Ludmily KováCIkové, oba bytem Sekaninova 419/44,
500 11 Hradec Králové, podaném dne 07.05.2019.
Predmétné odvoláni sméfuje proti rozhodnuti zn. SZ MMHK/034043/2019 STI/Fab, č. J.
MMHK/076268/2019 STI/Fab ze dne 23.04.2019. Magistrátu mésta Hradec Králové, odboru
stavebního, který je podle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. c) stavebního zákona prisluSným
obecným stavebním úFadem. Tfmto rozhodnutím Magistrát mésta Hradec Králové, odbor
stavební podle § 94p odst. 1 zákona č. 183/2008 Sb„ o územním plánováni a stavebním l^du
(stavební zákon), ve znénl pozdéjšich pfedpisú a § 13a vyhlááky t. 503/2006 Sb.,
o podrobnéjfil úpravé územního rozhodování, územního opatřeni a stavebního fádu, ve znénl
pozdéJSIch pfedpisĎ vydal spoleCné povoleni na stavbu .Sanace a zatepleni bytového domu
fi.p. 328 ulice štefáníkova Hradec Králové" (přístavba a stavební úpravy) Hradec Králové,
Moravské Predméstl £.p. 326, Šte fáníkova 25 (dále je n "stavba") na poze mku st. p. t. 851,
parc.£. 367/37, parc.C. 367/64 v katastrálním úze mi irebeS a stanovil podmínky pro umístěni
a pro provedeni stavby.
Krajský úfad Královéhrade ckého kraje , odbor úze mního plánováni a stave bního fádu, kte rý
Je prislufiným odvolacím orgáne m podíe ustanove ni § 89 odst. 1 zákona t. 500/2004 Sb.,
správní fád, ve znénl pozdéjélch předpisů (dále jen „správní rád"), v souvislostí s ustanovením
§ 178 odst. 2 správního řádu, přezkoumal napadené rozhodnutí podíe ustanoveni § 89 odst. 2
správního řádu a rozhodl lalč, že podle ustanoveni § 90 odst. 1 pism. b) správního řádu
rozhodnuti Magistrátu mésta Hradec Králové, odbonj stavebního, zn. SZ MMHK/034043/2019
STI/Fab, ft. J. MMHK/076266/2019 STI/Fab ze dne 23.04.2019, v celém rozsahu
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Vstřícný, rychl/ a pTOFoslonálnl úfad
- sp^kojoný obttan.

Účastníky řízeni, na néž se toto rozhodnuti vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu.
Jsou:
1. Společenství vlastníků Jednotek pro dům Stefánikova 326 Hradec Králové, Stefánikova
326/25. Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
v zastoupení: Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové
2. Adam JiřI, nar. 14.12.1957, Pražská třída 41/166, Kukleny. 500 04 Hradec Králové
3. Adamová Simona Mgr., nar. 21.3.1961, Sadovská 454/13, 500 02 Hradec Králové
4. Bernardové Helena MUDr., nar. 10.7.1952, třída Karla IV. 680/14, 500 02 Hradec Králové
5. BockstefTelová Helena, nar. 24.6.1952, Štefáníkova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
6. Chalupa Roman, nar. 4.8.1069, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
7. Chalupové Denisa, nar. 12.9.1970, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
8. Fíedler Milan, nar. 1.3.1970, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 50011 Hradec
Králové
9. Fledlerová Renata, nar. 9.3.1970, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
10. Hejtmánek TomáS, nar. 9.9.1981, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
11. Hejtmánek Vratislav, nar. 17.11.1952, Mandysova 1307/4, Nový Hradec Králové, 500 12
Hradec Králové
12. Hejtmánkové Lenka. nar. 29.12.1958. Mandysova 1307/4, Nový Hradec Králové, 500 12
Hradec Králové
13. Horký Jaroslav, nar. 11.9.1962, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové
14. Horká Julie. nar. 24.1.1963, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové
15. Husáková Martina, nar. 30.1.1982, Klumparova 572/13, 500 02 Hradec Králové
16. Karliček Rolf RNDr., nar. 18.3.1938, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
17. Karlíčkové Drahomíra, nar. 29.3.1941, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
18. Kováčlk Viliam JUDr., nar. 8.1.1951, Sekaninova 419/44, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
19. Kováčiková Ludmila, nar. 7.3.1952, Sekaninova 419/44, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
20. Kubů Věra, nar. 10.6.1934, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové
21. Kulhánková Pavla, nar. 27.10.1966, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
22. Lenfeid Marek, nar, 22.10.1989, Na Úpě 528, Jakubské Predméstl, 551 01 Jaroměř
23. Mach Marcel, nar. 20.12.1971, Fričova 1047/9, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec
Králové,
24. Machová Dagmar, nar. 15.1.1975. Stefánikova 326/25, Moravské Predméstl, 500 11
Hradec Králové
25. Majer Vladimír, nar. 14.12.1935. Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové

KU KH K-21877/U P/2019/SH

KU KH K-2 ia77/U P/2019/SH

26. Majerová Alena, nar. 1.1.1940. Stefánikova 326/25, Moravská Predmésti, 500 11 Hradec
Králové
27. Maykov Dmytro, nar. 3.11.1087. Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí, 500 11
Hradec Králové
28. Maykova Ana&tasíla, nar.11.6.1987. Stefánikova 326/25. Moravská Predmésti, 500 11
Hradec Králové
29. Morávek Václav, nar. 12.7.1948, Stefánikova 326/25, Moravské predmástl, 500 11
Hradec Králové
30. Novotný TadeáS, nar. 28.8.1991. Stefánikova 326/25. Moravské Predméstl, 500 11
Hradec Králové
31. Radoň Pavel DIS., nar. 16.6.1978. Stefánlkova 326/25. Moravské Předměstí. 500 11
Hradec Králové
32. SedláCett Jin. nar. 19.9.1983. Stefánlkova 326/25. Moravské Predméstl. 500 11 Hradec
Králové
33. Sedláček TomáS, nar. 15.3.1983, tfida Edvarda Beneše 1526/78. Nový Hradec Králové.
500 12 Hradec Králové
34. Slngerová Helena MUDr., nar. 26.10.1980. Unhošťská 1656, 253 01 Hostivice
35. Sucharda Jin, nar. 22.3.1975. Stefánlkova 326/25. Moravské Predméstl. 500 11 Hradec
Králová
36. Suctiarda Vladimír, nar. 28.1.1064. Meruňková 1571.473 01 Nový Bor
37. Šedivka Václav, nar. 14.3.1069. Durychova 1389/10. Nový Hradec Králová. 500 12
Hradec Králové
38. Slais David. nar. 21.7.1976, Stefánlkova 326/25, Moravské Predméstl, 500 11 Hradec
Králové
39. Srámová Lenka, nar. 8.5.1978, Stefánlkova 326/25, Moravské Predméstl. 500 11 Hradec
Králová
40. Statutám! mésto Hradec Králové. Československé armády fi. p. 408/51, 502 00 Hradec
Králová
4 1 . Elektrárny Opalovice. a.s.. 532 13 Opatovlce nad Labem. iC: 28800621
42. C E Z DisUlbuca, a.s., Teplická 874/8. 405 02 Déčin. \C: 24729035
43. Královéhradecká provozní a.s.. Vita Nejedlého 893/6. 500 03 Hradec Králové.
IC: 27461211
44. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ol&anská 2681/6,130 00 Praha 3.
IC: 04084083
45. Gridservlcea, s.r.o.. Plynárenská 409/1. Zábrdovice, 602 00 Brno. \Č\ 27935311

zákon) ve znéni pozdějších předpisů (dále jen .stavební zákon"), včetně právních předpisů jej
provádějících. Pokud se týká procesního předpisu, bylo v předmětném ffzeni postupováno
podle zákona č, 500/2004 Sb.. správní fád, ve znéni pozdějších pfedpisů (dále jen .správní
réd"). Takto bylo postupováno t v odvolactm řízení.

OdúvodnSni
Magistrát mésta Hradec Králové, odbor stavební (dále Jen .stavební ú f a ď ) , vydal rozhodnuti
zn. SZ MMHK/034043/2019 STI/Fab. t. J. MMHK/076268/2019 STI/Fab dne 23.04.2019.
kterým podle § 94p odst. 1 zákona t. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním rádu
(stavební zákon), veznénf pozdéjSIch předpisů a § 13a vyhlá&ky £. 503/2006 Sb..
o podrobnájfii úpravé územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního fádu. ve znéni
pozdéjšich předpisů vydal společné povoleni na stavbu .Sanace a zatepleni bytového domu
č.p. 326 ulice Stefánlkova IHradec Králové" (přístavba a stavební úpravy) Hradec Králové,
Moravské Predméstl č.p. 326, Stefánlkova 25 (dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 8 5 1 ,
parc.č. 367/37. parc.č. 367/64 v katastrálním územi Tret>eS a stanovil podmínky pro umlsténi
a pro provedeni stavby.
Prvné je nutno uvést právní předpisy, na zákiadé kterých bylo napadené rozhodnuti vydáno.
Ze spisového materiálu věci se týkajícího odvolací orgán zjistil, ie žádost o vydáni stavebního
povoleni byla podána dne 21.02.2019. Tímto dnem bylo zahájeno správní rizenf. Na toto rizeni
se tak vztahuje zákon č. 183/2006 Sb.. o územním plánováni a stavebním rádu, (stavební

Proti rozhodnuti stavebního úřadu, zn. SZ MMHK/034043/2019 STI/Feb, č. j .
MMHK/076268/2019 ST1/Fab ze dne 23.04.2019. podali společné odvoláni JUOr. Viliam
KováClk a Ludmila Kováúková, oba bytem Sekaninova 416/44. 500 11 Hradec Králové, (dále
také jako .odvolatelé") dne 07.05.2010.
Krajský úrad Královéhradeckého kraje, odtwr územního plánováni a stavebního rádu nejprve
zkoumal odvolání z hlediska jeho včasnosti a přípustnosti.
Podle § 83 odst. 1 spróvniho rádu odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámeni rozhodnuti,
pokud zvláfttnl zákon nestanov! Jinak.
Podle § 88 odst. 1 správního rádu odvolání se podává u správního orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal.
V posuzovaném pflpadé bylo napadené rozhodnuti stavebního úřadu zn. SZ
MMHK/034043/2019 STI/Fab. č, j . MMHK/076268/2019 STI/Fab ze dne 23,04,2019
odvolatelům doručováno do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poStovnIch sluZeb.
Z dokladu o doručenf založeného ve spisu Je zřejmé. 2e odvolatelé si ptedmětnou písemnost
v úložní době osobně vyzvedli dne 02.05.2019. Tímto okamžikem začala odvolatelům běžet
patnáctidenni odvolací lhůta, která skončila dnem 17,05.2019. Společné odvolán! odvolatelů
podané u stavebního úřadu dne 07.05.2019, s ohledem na ustanovení § 83 odst. 1 a § 86
odst. 1 správního rádu je tedy odvoláním podaném v zákonem stanovená lhůtě.
Podle § 81 odst. 1 správního rádu proti rozhodnutí může podal odvoláni účastník, pokud zákon
nestanoví jinak.
Z hlediska přípustnosti společného odvolání JUDr. Viliama Kováčika a Ludmily KováCIkové
bylo zjištěno, že společné odvolání bylo podáno účastníky řízení a že se tedy jedná o odvolán!
přípustné.
Pokud se týká obsahu odvoláni, odvolatelé uvedli, že důvodem k podáni odvoláni je
skutečnost, 2e výbor samosprávy ve složeni Mr1(0S, Mach a Chalupa postupuji způsobem,
který budí podezfenl. že takové Jednání je nevěrohodné a vzbuzující pochybnosti, zda je
zákonné. Odvolatelé uvedli, že vyzývali členy výboru společenství, aby nezákonnosti v co
n^krat&l lhůtě odstranili, pfíčemž odvolatelé uvedli, že reakci je trvalé mlčení a s ohledem na
hodnotu plánovaných zakázek je tento přístup podezřelý. Odvolatelé uvedli, že je nutné, aby
byl zajifttén velmi pflsný kontrolní režim, aby byl zajištén dohled nad čerpáním finančních
prostředků. Odvolatelé dále uvedli, že je velice obtížné zajistit k nahlédnut! materiály, mit
možnost se seznámit se způsobem Jednáni o smlouvě a dosáhnout odstraněni vad. Namítali
zákonnost volby statutárního orgánu, kdy zbývající dva Členové výboru prosadili pana Mrkose.
kterému zaniklo členství poté, co prodal Jednotku a odstěhoval se. dle odvolatelů nelze pak
spoléhat na dostatek loajality vůči členům společenství vlastníků jednotek. Odvolatelé namítali
také neplatnost stanov a volbu výboru. Dále upozornili na lo. Že nedali pro toto správní rizení
plnou moc panu Ing. Holemému. Závěrem odvolatelé uvedli, že zvýše uvedených důvodů
podávají odvolání proti rozhodnut! o povolení sanace a zatepleni bytového domu stím, aby
toto rozhodnuti bylo jako nezákonné zrušeno.
Stavební úřad opatřením zn. SZ MMHK/034043/2019 STl/fAB, č. J. MMHK/100172/2019
STI/Fab ze dne 29.05.2010 podle ustanovení § 86 odst- 2 doručil stejnopis podaného odvolán!
všem účastníkům, které zahrnul do okruhu účastníků stavebního řízeni, a vyzval je, aby se
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k němu v sedmidennf Ihúté vyjádřili. Možnosti vyjádfit se l< podanému odvoláni využil Ing. Aleš
Holemý, který uvedl, že připomínky odvolatelů se nevztahuji k projektové dokumentaci ani
k průbéhu stavebního řízeni, maJI povahu občanskoprávního sporu a jejich řeSeni podléhá
olícanskému zákoníku, a ne stavebnímu a správnímu řádu.

Nejprve odvolací orgán zkoumal, jak stavební úřad posoudil žádost o vydání společného
povoleni.

Následné stavební úřad předložil odvolání spolu se spisovým materiálem podle ustanovení
§ 88 odst. 1 správního řádu Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního
plánování a stavebního řádu (dále Jen „odvolací orgán"), který je příslušným odvolacím
orgánem podle ustanoveni § 89 odst. 1 správního řádu, podle ustanovení § 178 odst. 2
správního řádu a dále podle ustanovení § 67 odst. 1 pism. a) zákona
C. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znéni pozděj&ích předpisů v souvislosti
s ustanovením § 13 odst. 3 stavebního zákona.
Odvolací orgán podle ustanoveni § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, přičemž
správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání.
Jinak Jen tehdy, vyžaduje-ll to veřejný zájem, a to na základd předloženého spisového
materiálu. Přitom zjistil následující.
Jak ze spisové dokumentace v é d se týkající vyplývá, dne 21.02.2019 podalo Společenství
vlastníků jednotek pro dům Stefánikova 326 Hradec Králové, Stefánikova 326/25, l^oravské
Předměstí, 500 11 Hradec Králové, v zastoupení Ing. Aíe§ íHolemý - KONPRA, Za Humny
503/1, 500 09 Hradec Králové (dále jen .stavebník") žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povoleni na záměr „Sanace a zatepleni bytového domu č.p. 326 ulice
Stefánikova Hradec Králové'. Tímto dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního
řádu zahájeno řízeni.
Stavební úřad následně vydal opatřeni č. j . IVirvlHK/041871/2019 STI/Fab ze dne 05.03.2019,
kterým podie ustanoveni § 94m stavebního zákona oznámií účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájeni společného řízeni ve véci „Sanace a zatepleni bytového domu č.p. 326 ulice
Stefánikova Hradec Králové' (přístavba a stavební úpravy) Hradec Králové, l^oravské
Předměstí č.p. 326, Stefánikova 25 na pozemku st. p. Č. 851, pare. Č. 367/37 a 367/64
v katastrálním území TřebeŠ, ve kterém uvedl, že upustil od ústního jednání a stanovil, že ve
Ihůté do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízeni své námitky, popřípadě důkazy. V obsahu vyjádřeni zároveň
poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihiédnuto. Stavební úřad zároveň oznámií, že byiy
shromážděny podkiady pro vydání rozhodnuti ve věci a podle ustanoveni § 36 odst. 3
správního řádu maji možnost se vyjádřit k úplnosti předloženého materiálu ve lhůtě 5 dnů od
uplynuti lhůty k podáni námitek.
Dne 08.03.2019 bylo stavebnímu úřadu dodáno vyjádření Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje ohledně úpravy uchyceni elektronické sirény Hradec Králové Stefánikova ul. čp. 326. č.j. HSHK'4409-2/2018 ze dne 01.10.2018.
Jak vyplývá ze spisové dokumentace v é d se týkající dne 28.03.2010 pak nahlížel do spisu
účastník řízeni JUDr. Viliam Kováčik.
Následně stavební úřad vydal odvoláními napadené rozhodnuti zn. SZ I^I^HK/034043/2019
STI/Fab, č. J. IVIMHK/076268/2019 STI/Fab dne 23.04,2019.
Odvolací orgán se nejprve ve smyslu ustanoveni § 89 odst. 2 správního řádu zabýval
posouzením souladu napadeného rozhodnutí zn, SZ MIVtHK/034043/2019 STI/Fab, č. j .
IV]MHK/07e26e/2019 STI/Fab dne 23.04.2019 a řízení s právními předpisy.

Pokud se týká samotné žádosti, odvolací orgán zjistii, že Jako stavebník je v žádosti uvedeno
Společenství vlastníků jednotek pro dům Stefánikova 328 Hradec Králové, Stefánikova
326/25, l^oravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, v zastoupeni ing. AleS Holemý KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové.
Dle výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl S, vložka 3749, za výbor jedná navenek samostatně předseda výboru, Jde-li
o písemné právní Jednání, musí být podepsáno předsedou výboru a dalSím členem výboru.
Dle aktuálního výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek oddíl S, vložka 3749,
předsedou výboru je Robert l^rkos, místopředsedou výboru je MaTce\ MacU. členem výboru Je
Roman Chalupa. Jak je ze spisové dokumentace zřejmé, pan Robert Mrkos a pan l^arcel
Mach udělili písemnou plnou moc mimo Jiné k jednáni s dotčenými orgány státní správy,
s účastníky řízeni, správci síti, podávání a podepisování přisluSných žádostí a přijímání
písemnosti pro stavbu „Sanace a zateplení bytového domu Č.p. 326 ulice Stefánikova Hradec
Králové' panu ing. Aiefii Holemému - KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové dne
05.02.2018. V souladu s tímto zmocněním tedy žádost podal pan Ing. AleS Holemý KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové.
Odvolací orgán přezkoumal, jak stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení ve smyslu
ustanovení § 94k stavebního zákona, podle něhož účastníkem společného územního
a stavebního řízení je a) stavebník, b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn, c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě Jiné věcné právo, neni-li
sám stavebníkem, d) vlastník pozemku, na Kterém má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
e) osoba, Jejíž viastnické právo nebo Jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
Odvolací orgán přezkoumáním spisově dokumentace věci se týkajicl zjistil, že stavební úřad
v řízeni o vydáni spoiečného povoiení ve věci .Sanace a zatepleni bytového domu č.p. 326
ulice Stefánikova Hradec Králové" se vymezením okmhu účastníků řízeni zabýval, když
v odvoláním napadeném rozhodnutí č. j . I^IUIHK/076268/2019 STI/Fab ze dne 23.04.2019
uvedl, že účastníkem řízeni podle § 94k pism. a) stavebního zákona je stavebník, tedy
Společenství vlastníků pro dům Stefánikova č. p. 325, Hradec Králové 11, IC 27527409,
Stefánikova 325/24, 500 11 Hradec Králové.
Odvolací orgán Je ale nucen upozornit, že stavebníkem je Společenství vlastníků Jednotek pro
dům Stefánikova 326, Hradec Králové 11, IC 75104270, sídlem Stefánikova 326/25, Moravské
Předměstí, 500 11 Hradec Kráíové.
Dáie stavební úřad uvedl, že podle § 94k písm. b) stavebního zákona Je účastníkem Statutární
město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové a podle
ustanovení § 94k odst. c) stavebního zákona jmenovitě uvedl osoby, kterým svědčlío v době
vydáni rozhodnutí vlastnické právo k jednotkám a společným částem domu Č.p. 326 včetně
stavebního pozemku st. p. č. 851 v k. ú. TřebeŠ. Tito vlastnici bytových jednotek, vyjma
odvoiatelů, udéíili plnou moc pro zastupováni v tomto společném řízení ve věci .Sanace
a zateplení bytovétio domu č.p. 326 ulice Stefánikova Hradec Králové" (přístavba a stavební
úpravy) Hradec Králové, Moravské Předměstí č.p. 326, Stefánikova 25 na pozemku st. p. Č.
851, pare. č. 367/37 a 367/64 v katastráiním území TřebeS, Ing. AteSovi Hoiemému KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové.
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Zde je odvolací orgán nucen upozornit, Že v mezidobí od vydáni odvoláním napadeného
rozhodnuti do vydáni tohoto rozhodnuti doSlo mezi vlastníky bytových jednotek ke změné,
která se projevila v rozdílném vymezeni úCastnIků flzenl odvolacím orgánem.

Odvolací orgán proto zkoumal, podle kterého právního předpisu vzniklo vlastnické právo
k bytovým jednotkám v tomto případě.

Dále stavební úfad uvedl, že podle ustanoveni § 94k odst. d) stavebního zákona je účastníkem
rtzenl Statutární město Hradec Králové, ČEZ Distribuce, a.s.. Královéhradecká provozní a.s..
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a GrtdServíces, s.r.o.
Podle ustanoveni § 94k odst. d) stavebního zákona je účastníkem společného územního
a stavebního fizenl vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební zámér
uskutečnén, nenl-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má Jiné vécné právo k tomuto pozemku.
Stavební úřad opomnél pojmout za účastníka řízeni společnost Elektrárny Opatovice, a.s.,
532 13 Opatovice nad Labem. R C / I C O : 28800621, Jež má vécné břemeno umlsténi,
provozováni, prováděni kontroly, údržby a oprav rozvodného tepelného zaHzenl zatěžující
pozemek parc.č. 367/37, k.ú. Trebeé, tedy Jiné věcné právo k pozemku, na kterém má být
požadovaný stavební zámér uskutečnén.
Z výSe uvedeného Je tedy zřejmé, že stavební úřad zatížil fizenl vadou, která spočívá v tom,
že nesprávné vymezil okruh účastnlki^ fizenl a tlm opomenutého účastníka zbavil procesních
práv. která mu takové postaveni pfiznává. V takovém pMpadě se Jedná o závažnou vadu
rizeni. kterou bude stavební úřad povinen v novém projednáni napravit.
Dále stavební úfad vymezil podle ustanoveni § 9411 odst. e) stavebního zákona jako účastníky
společného územního a stavebního Nzenl vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich,
konkrétně pozemku pan:.č. st. 850 (č.p. 325), parc.č. 367/38 v katastrálním území TfebeS.
Odvolací orgán dále zkoumal, jak se stavební úfad zabýval posouzením podané žádosti
o vydáni společného povolení podle ustanoveni § 941 stavebního zákona, podle kterého
žádost o vydáni společného povoleni obsahuje kromě obecných náležitosti podle správního
rádu dále a) základní údaje o požadovaném záměru. Jeho rozsahu a účelu, způsobu a dobé
prováděni, u dočasné stavby rovněž dobu Jejího trváni a návrh úpravy pozemku po jejím
odstraněni, b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr
uskutečnit, c) údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám.
Pokud se Jedná o právní úpravu bytového spoluvlastnictví, tento institut upravuje od
01.01.2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdéjSich pfedpisů, (dále jen
.občanský zákoník').
Podle p o h o d n é h o ustanoveni § 3063 občanského zákoníku vSak platí, že nabyl-li
vlastnického práva alespoA k Jedné Jednotce v domé s byty a nebytovými prostory pfede dnem
nabyti účinnosti tohoto zákona (NOZ) nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterými se
upravuji některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňuji některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve zněni
pozdějších předpisů, vznikne I po dní nabyti účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalSlm
jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních pfedplsů. Tímto právním předpisem Je
zákon č. 72/1994 Sb.
Z přechodného ustanoveni § 3063 občanského zákoníku tak vyplývá, Že v domech, kde
vznikly jednotky podle dosavadního zákona č. 72/1094 Sb., o vlastnictví bytů (do dne účinnosti
občanského zákoníku), zůstane Jejich pojetí zachováno I po dni nabyti účinnosti občanského
zákoníku. Od 01.01.2014 existuji tedy vedle sebe dva druhy jednotek, Jejichž právní pojetl se
vzájemně li&l.

Odvolací orgán proto nahlédl do katastru nemovitostí jako veřejného seznamu a zjistil, že
v části D. jiné zápisy Je uvedeno, že vlastnictví Jednotek bylo zapsáno na základě Prohlá&eni
vlastníka budovy V 8977/2006, ze dne 25.07.2006, právní účinky vkladu vznikly 20.12.2006.
Z vý6e uvedeného zápisu zřejmé, že ke vzniku vlastnického práva k Jednotkám a ke
společným částem domu i pozemku doSlo podle zákona č. 72/1994 Sb., a tedy s ohledem na
přechodné ustanovení § 3063 občanského zákoníku, se vlastnické vztahy k Jednotkám
a společným částem stavby řidl tímto zákonem.
Podle § 1 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož
spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu, nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené
části budovy a zároveň podílovým spoiuvlastníkem společných Části budovy.
Podle § 1 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva
a povinnosti viastníků bytů a nebytových prostorů. Jejich vzájemné vztahy spoluvlastnictví
společných části budovy.
Podle § 2 plsm. b) zákona č. 72/1994 Sb,, bytem se rozumí místnost nebo soubor místnosti,
které jsou podle rozhodnuti stavebního úřadu určeny k bydlení.
Podle § 2 plsm. g) zákona C. 72/1994 Sb., společnými částmi domu se rozumí části domu,
které Jsou určeny pro společné užíváni, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné
konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, suáárny, kočárkámy,
kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody. kanalizace,
plynu, elektřiny vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou
umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu a společná
zařízeni domu (například vybaveni společné prádelny).
Podle § 2 plsm. h) zákona t. 72/1994 Sb., Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor jako
vymezená část domu podle tohoto zákona.
Podle § 4 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb.. vlastník budovy svým prohláfienlm určuje prostorově
vymezené části budovy, které se stanou jednotkami a které se stanou společnými Částmi
domu. Prohlá&enl Je povinnou přílohou návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Podie § 4 odst. 2 plsm. c) zákona č. 72/1994 Sb„ prohiáSenl vlastníka budovy musí obsahovat
určení společných části budovy, které budou společné vlastníkům véech jednotek a určení
společných částí budovy, které budou společné vlastníkům Jen některých jednotek.
Z vý&e uvedeného vyplývá, Že zákon č. 72/1994 Sb., umožňuje určeni některých společných
částí budovy, které budou společné bud všem vlastníkům jednotek, nebo vlastníkům jen
některých Jednotek, vždy se v&ak jedná o společné části budovy.
Pokud se Jedná o změnu společné Části stavby, podává žádost na stavební úřad společenství
vlastníků bytových jednotek, které Je v tomto případě stavebníkem ve smyslu § 2 odst. 2
plsm. c) stavebního zákona.
Dle výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským soudem v l-Iradci
Králové, oddíl S, vložka 3749, za výbor jedná navenek samostatně předseda výboru. Jde-li
o písemné právní Jednání, musí být podepsán předsedou výboru a dalSfm členem výboru.
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Dle aktuálního výpisu z rejstříku společenství vlastníků Jednotek oddíl S, vložka 3749,
předsedou výboru Je Robert Mrkos, místopředsedou výboru Je Marcel Mach, Členem výboru je
Roman Chalupa.

Pokud se týká dokumentace stavby, stavebník ke své žádosti o vydání společného povolení
připojil projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. AleSem Holemým, autorizovaným
inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0601632 (stavební část, požární zpráva) s datem
zpracování 09/2018. statiku konstrukci vypracoval Ing. Bohumil Rusek, autorizovaný Inženýr
pro obor pozemní stavby, statika a dynamika staveb a geotechnika, C K A Í T 0000005,
Eíektroínstalace a hromosvody vypracoval Zdeněk Beránek, autorizovaný technik pro obor
technika prostředí staveb, specializace eiektrotechnické zařízení, ČKAIT 0601315, Ing. Jana
Bulenová, autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0802651.

Jak Je ze spisové dokumentace zřejmé, pan Robert Mrkos a pan Marcel Mach udéliíi písemnou
plnou moc mimo jiné k jednání s dotčenými orgány státní správy, s účastníky řízeni, správci
sítí, podáváni a podepisování příslufiných žádosti a přijímání písemností pro stavbu .Sanace
a zateplení bytového domu č.p. 326 ulice štefáníkova Hradec Králové" panu Ing. AleSí
Holemému - KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové dne 05.02.2018. V souladu
s tímto zmocněním tedy žádost podal pan Ing. Ale$ Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové.
Podíe ustanoveni § 941 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o vydání společného povolení
stavebník pnpoji a) souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a, b)
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláfitních právničtí
předpisů nebo tohoto zákona, a Jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
nevydává-ii se koordinované závazné stanovisko podíe § 4 odst. 7. nebo nepostupuje-li se
podle § 96b odst. 2. c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické Infrastruktury
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyžaduje-li záměr vybudováni nové nebo úpravu stávajíc! veřejné dopravní nebo technické
Infrastruktury, o) dokumentaci pro vydáni společného povolení, která obsahuje průvodní
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a
technologických zařízení a dokladovou část, f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
Jak odvolací orgán zjistil nahlédnutím do projektové dokumentace, konkrétně do situačního
výkresu C.04 - přesah lodžii a COS Situace - přesah zateplení, vyplývá z nich. že zámér bude
přesahovat na sousední pozemky parc.č. 367/37 a parc.č. 367/64 ve vlastnictví Statutárního
mésta Hradec Králová.
Vlakovém připadá byl ale stavebník povinen podle ustanoveni § 941 odst. 2 pism. a)
stavebního zákona k žádosti o vydáni společného povolení připojit souhlas k umístěni
a provedeni stavebního záméru podle § 184a od Statutárního mésta Hradec Králové, jelikož
smlouva o zřízeni služebnosti není součástí spisové dokumentace věci se týkající ani Jeji
uzavření není zřejmé z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se předmětných
nemovitostí. Souhlas podle ustanoveni § 184a odst. 1 stavebního zákona ovSem není
součástí spisové dokumentace véci se týkající.
Podle ustanoveni § 184a odst. 1 stavebního zákona totiž platí, není-ll Žadatel vlastníkem
pozemku nebo stavby a není-ll oprávnén ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný
stavební zámér nebo opatření usl^utečnlt, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.
Není-ll žadatel o povoleni změny dokončené stavby Jejím vlastníltem, dokládá souhlas
vlastníka stavby. K žádosti o povoleni změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví
vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství
vlastníků nevzniklo. Podle § ie4a odst. 2 souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí
být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Podle
§ 184a odst. 3 souhlas se nedokládá. Je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě
pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účet vyvlastněni zákonem. Podle
§ 184a odst. 4 odstavce 1 a 2 se použiji obdobné u postupů podle části třetí hlavy III a části
čtvrté hlavy I. které nejsou správním řízením.

Za těchto okolností nutno konstatovat. Že stavebník k žádosti nedoložil potřebné doklady, které
jsou uvedeny v bodě 1. přílohy č. 6 Části B vyhláSky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdéJSIch
předpisů, které upravují náležitosti Žádostí o vydání společného povolení.

Podle ustanovení § 159 odst. 1 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost,
celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména
za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.
Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s přislu&nými orgány územního
plánování a dotčenými orgány.
Podle ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost,
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle Jim zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. Jakož I za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologl(ď(ého zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Ja povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se
ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s přlsluSnými dotčenými orgány.
Statické, popřípadě Jiné výpočty musl být vypracovány tak. aby byly kontrolovatelné, Není-ll
projektant způsobilý některou Část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k Jejímu
zpracování přizvat osobu s oprávněním pro přIsluSný obor nebo specializaci, která odpovídá
za JI zpracovaný návrh, Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako
celku tím není dotčena.
Nicméně stavební úřad jako správní orgán, jehož úkolem je chránit veřejné zájmy, byl povinen
posoudit, zda tato dokumentace je v souladu s požadavky ustanovení § 941 odst. 2 písm. e)
stavebního zákona, podle něhož k žádosti o vydáni společného povoleni stavebník předloží
dokumentaci pro vydáni společného povoleni, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických
zafízení a dokladovou část.
Podle ustanovení § 941 odst. 7 stavebního zákona obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh,
včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povoleni, stanoví prováděcí
právní předpis.
Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláSka Č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb,
věznění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § I d této vyhláSky rozsah a obsah
dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhiáSce
Podle přílohy č. 8 vyhiáSky Č. 499/2006 Sb. projektová dokumentace obsahuje Části:
A. Průvodní zpráva. B. Souhmná technická zpráva, C. Situační výkresy, D. Dokumentace
objektů a technických a technologických zařízení, přičemž k dokumentaci se přikládá
dokladová část.
Odvolací orgán Je nucen uvést, že z odvoláními napadeného rozhodnutí stavebního úřadu
č.j. MMHK/076268/2019 nejistil, jak stavební úřad posoudil tuto dokumentaci a zda stavební
úřad postupoval podle ustanovení § 94o odst. 2 pism, a) stavebního zákona, podle kterého
stavební úřad ověří, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře
řešeny obecné požadavky na výstavbu.
Stavební úřad k tomuto v odůvodnění rozhodnutí Č.j. MMHK/076268/2010 uvedl pouze, že
.Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu." Jak je ale dodržen
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Obecný požadavek na výstavbu vyplývající z ustanovení § 23 odst. 2 vyhiáSky č. 501/2006
Sb., podle kterého se stavby umisfuji tak. aby stavba ani Její Část nepřesahovala na sousední
pozemek, neni odvolacímu orgánu zřejmé.

Projektová dokumentace stavby splř^uje obecná požadavky na výstavbu. Závěrem k tomuto
posouzeni stavební úřad uvedl, že v průběhu řízeni neshledal důvody, které by bránily
povoleni záměru.

Nahlédnutím do dokumentace odvolací orgán zjistil, že projektant v části 1.1 Charakteristika
územi a stavebního pozemku, zastavěné územi a nezastavěné území, soulad navrhované
stavby s charakterem územi, dosavadní využiti a zastavěnost území uvedl, že v současné
dobé se vyřizuje žádost o zřízeni služebnosti pro přesah lodžii. Smlouva o zřízení služebnosti
však není součásti spisové dokumentace věci se týkající a z odvoláními napadeného
rozhodnutí stavebního úřadu č,j, MMHK/076268/2019 nevyplývá, jak se s touto otázkou
vypořádal stavební úřad. Co se ^ k á povinnosti stavebníka pro případ umlsléni a provedeni
stavebního záměru, v případě, že stavebník neni vlastníkem pozemku a není ani oprávněn ze
služebnosti, se odvolací orgán vyjádřil výše.

K tomu odvolací orgán uvádí, že obsahem odůvodnění rozhodnuti má být především rozbor
a zhodnoceni podkladů rozhodnuti ve smyslu § 50 odst. 4 správního řádu, podle něhož správní
orgán musl uvést. Jakými úvahami se při jejich hodnoceni řidil. Bez řádného zdůvodněni těchto
otázek neni možné prokázat, zda bylo dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na
výstavbu.

Co se týká této částí projektové dokumentace je zde uvedeno, že staveniště se nachází na
stavební parcele st. 851 a pro potřeby zařízení staveniště bude použit i pozemek 367/37 a
367/64 ve vlastnichri Statutárního města Hradec Králové. Také v části 1.8 Souhrnná technické
zprávy j e uvedeno, ž e při realizací stavebních úprav bude pro konstrukci lešení nutný zábor
části pozemků přilehlých ke stavbě, které nejsou v majetku stavebníka. Pro skladování
materiálu bude vyčleněn minimální prostor, stavební materiál bude dovážen průběžně.
Stavební buAky budou umístěny na pozemku města.
Ve spisové dokumentace věci se týkající je sice založeno Souhrnné vyjádřeni pro SMHK
Technických služeb Hradec Králové z hlediska správy (budoucí správy) majetku města
k .Sanace a zateplaní bytového domu čp. 326'. sanaci, zatepleni, rozšíření lodžií, umístěni
lešení, staveniště, ulice Stefánlkova č.p. 326. p.p.č. 367/64, 367/37, 367/38 k.ú. Třebeš,
Č.j. TSHK/382/E/18, ze dne 21.03.2018, které ovšem v d o b é vydáni rozhodnutí jíž nebylo
platné, Jelikož jeho platnost byla 12 mésiců ode dne jeho podpisu.
Odvolací orgán také zkoumal, jak stavební úřad posuzoval soulad stavby podle ustanovení
§ 940 stavebního zákona.
Podle ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízeni
.stavební úřad posuzuje, zdaje stavební záměr v souladu s požadavky a) tohoto zákona a Jeho
prováděcích právních předpisů, b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastruktunj
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozponj.
Podle ustanoveni § 94o odst. 2 stavebního zákona stavební úřad dále ověří zejména, zda a)
dokumentace Je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu, b) je zaji&lěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě
jiného vybavení potřebného k řádnému užíváni stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem.
Podle ustanoveni § 940 odst. 3 stavebního zákona stavební
budoucího užívání stavby.

úřad

ovéřf

rovněž

účinky

Pokud se týká posouzení stavebního úřadu podle ustanoveni § 94o stavebního zákona,
stavební ú ^ d pouze uvedl, že přezkoumal předloženou žádost podle § 94o stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečnénim nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k j e h o
provedení a zvláštními právními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentaci a vyhovuje obecným požadavkům na využíváni území.
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Z rozhodnutí
stavebního
úřadu
zn. SZ
MMHK/034043/2019
STI/Fab,
č. J.
MMHK/076288/20ig STI/Fab ze dne 23.04.2019 přitom odvolací orgán zjistil, že stavební
úřad uvedl, že vydává společné povoleni na stavbu .Senace a zateplení bytového domu Č.p.
326 ulice Stefánlkova Hradec Králové" (přístavba a stavební úpravy) a k údajích o katastrálním
územi a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitosti uvedl, že se povoluje
na pozemku st. p. č. 851, parc.č. 367/37 a parcč. 367/64 v katastrálním území Třebeš.
Ohledně umístění stavby na pozemku pak stavební úřad ve výrokové části odvoláními
napadeném rozhodnuti Již pouze uvedl, že stavba bude umístěna na pozemcích st.p. 851 a
parc.č. 367/37 v katastrálním územi Třebeš. Dále ve výrokové části ohledné pozemků
dotčených umístěním stavby uvedl také Jen pozemky parcč.st. 851 a parc.č. 367/37
v katastrálním územi Třebeš.
Odvolací orgán jednak uvádí, že ve výrokové Části odvoláními napadeném rozhodnuti
stavební úřad opomněl uvést pozemek parc.č. 367/64 v katastrálním území Třebeš, na kterém
je také umístěna stavba a jedná se o pozemek dotčený umístěním stavby, což vyplývá
z projektové dokumentace situačního výkresu C.04 - přesah lodžií a C.05 Situace - přesah
zateplení.
Kromě chybných údajů ohledné umístění stavby ve výrokové části odvoiánimi napadeném
rozhodnuli č. J. MMHK/076288/2019 STI/Fab, odvolací orgán upozorftuje na následující.
Jak vyplývá z ustanovení § 23 odst. 2 vyhlášky Č. 501/2006 Sb., stavby se umísťují tak, aby
stavba ani Její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou
stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmi být znemožněna zástavba
sousedního pozemku.
K tomu odvolací orgán uvádí, že podle ustanoveni § 160 odst. 1 stavebního zákona právnické
osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovači
a projektové činností, pfi povolování, prováděni, užívání a odstraňování staveb respektovat
záměry územnlřto plánováni a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími
právními předpisy.
Podle § 169 odst. 2 stavebního zákona výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož
i řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od nich, lze povolit v jednotlivých
odůvodněnýdi případech pouze z téch ustanoven! prováděcího právního pfedpisů. ze kterých
tento předpis povoleni výjimky výslovné umožňuje, a jen pokud se tim neohrozí bezpečnost,
ochrana zdrávi a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podia povolené
výjimky musi být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu,
Podle § 169 odst. 5 stavebního zákona řízeni o výjimce se vede na žádost bud samostatné,
nebo může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným řízením podie zákona č. 183/2008
Sb., nemusí však být ukončeno společným správním aktem.
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Podle § 26 vyhiáSky č. 501/2006 Sb., za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona
Je možná výjimka z ustanovení § 20 odst. 3, 5 a 7, § 21 odst. 4, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3.
§ 24a odst. 2 a 3, § 25 odst. 2 až 7.

rozhodnuti a nelze se odkazovat na přiložená stanoviska. Navíc stanovisko Královéhradecké
provozní, a.s. ze dne 13.03.2018 pod zn. 373/TD-18 nebylo v době vydání odvoláními
napadeného rozhodnutí platné.

Z obsahu ustanoveni § 169 stavebního zákona Je tak zřejmé, že právnické a fyzické osoby
Jsou povinny respektovat obecné požadavky na výstavbu a zhotovitel stavby Je povinen
dodržet obecné požadavky na výstavbu. ZáKon vSak současné připaufiil možnost, že
v jedinečných, zřetele hodných situacích, nebude některý technický požadavek vyhiášky
dodržen. Pro tyto případy zákonodárce poskytl Institut výjimky. Stavební úfad Jej vfiak může
využít pouze za splnění pfedpokiadů zakotvených v ustanoveni § 169 odst. 2 stavebního
zákona.

Odvolací orgán dále k výrokové části uvádí následující.

Za situace, kdy neni splněn Jeden z obecných požadavků na výstavbu, a Část stavby přesahuje
na sousední pozemek, není možné uvedenou stavbu povolit, ieda by z uvedeného ustanovení
§ 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. byla udělena výjimka. Ze spisové dokumentace věci se
týkající v&ak vyplývá, 2e takto vdaném případě učiněno nebylo. V rámci nového projednáni
tak bude stavební úřad povinen se uvedenou otázkou dále zabývat.
Pokud se týká splněni technických požadavků na stavby, jak Je definuje vyhláška
Č. 268/2009 Sb.. ve znění pozdéj&lch předpisů, ktéto otázce stavební úřad ve
svém rozhodnutí zn. SZ MiyiHK/034043/2019 STI/Fab, č. j . ř/IMHK/07626e/2019 STI/Fab ze
dne 23.04.2019 uvedl pouze, že zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k Jeho provedení a zvláfttnlml předpisy. Dle
odvolacího orgánu se tak jedná o pouhou proklamaci bez Jakéhokoli odůvodněni
proklamovaných závén^.
Podle ustanoveni § 8 odst. 1 vyhláSky č. 268/2009 Sb,. stavba musl být navržena a provedena
tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně špinila
základní požadavky, kterými jsou a) mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost,
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, d) ochrana
proti hluku, e) bezpečnost při užívání, f) úspora tepelné energie a tepelná ochrana.
Je tedy zcela nepřípustné, aby na uvedené veřejné zájmy, chráněné stavebním zákonem
a prováděcími právními předpisy k němu stavební úřad zcela rezignoval, Když Jak uvedeno
vý&e, v obsahu odvoláními napadeného rozhodnuti č. j . MhAHK/076268/2019 STI/Fab neuvedl
žádné konkrétní závěry.
Lze tak shrnout, Že stavební úřad řádně nevyhodnotil požedavky § 94o stavebního zákona,
neboť z odůvodněni napadeného rozhodnuti nevyplývá, jak se s nimi vypořádal, respektive
odůvodněni rozhodnutí neobsahuje žádné konkrétní správní úvahy k požadavkům podle
ustanoveni § 94Q stavebního zákona.
Pokud se týká výrokové Části odvoláními napadeného rozhodnutí č.j. MMHK/076268/2019
ST1/Fab, stavební úřad ve výroku rozhodnuti pod bodem 8. uvedl, že .Veškeré stávající
inženýrské sité v prostoru staveniátě budou před zahájením stavby polohově a výěkově
vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajiStén přistup, a při prováděni stavby bude
postupováno tak, aby nedoSlo k jejich naruSenl. Budou dodrženy podmínky Jejich ochranných
pásem. Respektovat podmínky vyplývající ze stanovisek: a) ČBZ Distribuce, a.s. ze dne
06.03.2019 pod zn,: 0101071405 a souhlasu s umístěním stavby a s prováděním Činnosti
vochrannóm pásmu elektrického zařízeni ze dne 21.02.2019 pod zn,: 1102924732,
b) Královéhradecká provozní, a.s. ze dne 13.03,2018 pod zn. 373/TD-18. c) GrldServices,
s.r.o. ze dne 26.3.201S pod zn. 5001684276. d) Česká telekomumkačni Infrastruktura, a.s.. ze
dne 11.03.2018 pod č.j. 558470/18". Ktomu Je nucen odvolací orgán Jako jíž v řadě svých
předchozích rozhodnuli uvést, že v souladu s ustálenou soudní judikaturou, k tomu, aby
podmínky byíy vykonatelné a vymahatelné, musí být konkrétné uvedeny v obsahu výroku
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Podle ustanoveni § 68 odst. 2 správního řádu první věta se ve výrokové části uvede řeSenI
otázky, která Je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno,
a označeni účastníků podle § 27 odst. 1.
Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona třetí věta v případě řízení s velkým počtem
účestnfkú stavební úřad doručuje oznámení o zahájeni řízení a dalSI úkony v řízeni
účastníkům řízení podle § 94k plsm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle
§ 27 odst. 1 správního řádu Jsou vždy účastnici podle § 94k plsm, a), c) a d). Stavební úřad ve
výrokové části neuvedl účastníky řízeni podie § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s tímto
ustanovením, např. vůbec neuvedl mezi účastníky řízení podle § 27 odst, 1 správního řádu
Statutární město Hradec Králové.
Poté, co odvolací orgán přezkoumal odvoláním napadené rozhodnuti z hlediska souladu
s právními předpisy, přistoupil odvolací orgán k přezkoumáni napadeného rozhodnutí
v rozsahu odvolacích důvodů uplatněných odvolateli.
Pokud se týká obsahu odvolání, odvolatelé uvedli, že důvodem k podání odvolání Je
skutečnost, že výbor samosprávy ve složení Mrkos, Mach a Chalupa postupuji způsobem,
který budí podezření, že takové jednání Je nevěrohodné a vzbuzující pochybnosti, zda Je
zákonné. Odvolatelé uvedli. Že vyzývali členy výboru společenství, aby nezákonností v co
nejkratSI lhůtě odstranili, přičemž odvoiateié uvedii. že reakcí je trvalé mlčeni a s ohledem na
hodnotu plánovaných zakázek je tento přístup podezřelý. Odvolatelé uvedli, že je nutné, aby
byt zajištěn velmi přísný kontrolní režim, aby byl zajištěn dohled nad čerpáním finančních
prostředků. Odvolatelé dále uvedli, že Je velice obtížné zajistit k nahlédnuti materiály, mit
možnost se seznámit se způsobem Jednáni o smlouvě a dosáhnout odstranění vad. Namítali
zákonnost volby statutárního orgánu, kdy zbývající dva členové výboru prosadili pana Mrítose,
kterému zaniklo členství poté, co prodal Jednotku a odstěhoval se, dle odvolatelů nelze pak
spoléhat na dostatek loajality vůči členům společenství vlastníků jednotek. Odvolatelé namítali
také neplatnost stanov a volbu výboru. Dále upozomiii na to, že nedali pro toto správní řízeni
plnou moc panu Ing. Holemému. Závěrem odvolatelé uvedli, že zvýSe uvedených důvodů
podávají odvolání proti rozhodnutí o povolení sanace a zatepleni bytového domu s tím, aby
toto rozhodnutí bylo jako nezákonné zrušeno.
K výSe uvedeným odvolacím důvodům odvolací orgán uvádí, že nespadají do přIsluSnostl
stavebního úřadu. Je třeba zdůraznit, že stavební úřad neposuzuje a ani není ze zákona
oprávněn posuzovat soukromoprávní vztahy v rámci bytového spoluvlastnictví, tedy ani to, zda
usnesení společenství vlastníků jednotek bylo přijato řádné, zda jsou platné stanovy či platná
volba výboru. Jak vyplývá z ustanovení § 162 občanského zákoníku, zastupuje-li právnickou
osobu člen Jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že
právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení byío stiženo vadou, nebo že člen
orgánu přijaté usneseni poruSil, Stavební úřad ověřuje pouze to. zda konkrétní společenství
vlastníků, které Je právnickou osobou (§ 1194 odst. 1 občanského zákoníku) zastupuje
statutární orgán, osoba zapsaná v pflsluSném veřejném rejstříku, S ohledem na to tedy
odkazuje odvolací orgán na výSe uvedené, kde se zabýval podanou žádostí stavebníka.
Co se týká námitky odvolateíů, že nedali plnou moc panu Ing. Hoiemému. ktomu odvolací
orgán uvádí. Že stavební úřad jednal s odvolateli Jako s účastníky řízeni od samého počátku
přímo, nikoli prostřednictvím zástupce jako v případě ostatních vlastníků jednotek, kteří Ing,
Holému udělili plnou moc a tato odvolací námitka Je tak nedůvodná.
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Vzhledem k výSe shledaným nedostatkům v řízení odvolací orgán rozhodl podle § 90 odst, 1
plsm, b) správního řádu tak, že odvoláním napadené rozhodnuti zrufiil a věc vrátil stavebnímu
úřadu k novému projednání. V rámd nového projednání se bude stavební úřad zabývat výše
zjištěnými nedostatky řízeni.
Kvéci je závěrem nutné připomenout, že správni řízení je dvoustupňové. Výše uvedené
nedostatky přitom náíeží napravit správnímu orgánu prvního stupně. Účelem odvolacího řízeni
Je totiž pouze přezkoumání rozhodnuti vydaného v prvním stupni, a proto odvolacímu orgánu
prvotné nepřísluší formulovat ve dmhém stupni právní závěry o otázkách, které měly být na
základě zákona povinné a důsledné učiněny v prvním stupni. Při nerespektováni této zásady
by totiž byli účastníci řízeni zkráceni na svých zákonných právech, když by jim byla i odňata
možnost podat odvoláni.
Odvolací orgán svým opatřením č. j . KUKHK-21877/UP/2019/SH ze dne 06.09.2019 podle
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyrozuměl účastníky řízení o tom, že mají možnost
před vydáním rozhodnutí o odvolání vyjádřit se k podkladům rozhodnuti. Této možnosti nikdo
nevyužil.
Pokud se týká okruhu účastníků řízeni, byl stanoven násiedovně:
lllCastnIkem společného územního a stavebního Nzení podle g94k olsm, a) stavebního
zákona:
Společenství vlastníků Jednotek pro dům Stefánikova 326 Hradec Králové,
Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králově, zastoupené na
základé plné moci Ing. AleS Holemý ~ KONPRA. Za Humny 503/1. 500 09 Hradec
Králové

Účastníkem společnélip územního a stavebního řízení podle §94k písm. b) stavebního
zákona:
Statutární město Hradec Králové, československé armády č. p. 408/51,502 00 Hradec
Králové.
Účastníkem společného územního a stavebního řízeni podie g94k písm. c> a á) stavebního
zákona:
-

-

'

-

-

Adam Jiří, Pražská třída 41/166, Kukleny, 50004 Hradec Králově, zastoupen na
základě plné m o d Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1. 500 09 Hradec
Králové
Adamová Simona Mgr., Sadovská 454/13, 50002 Hradec Králové, zastoupen na
základě plné m o d Ing. Aleš Holemý - KONPRA. Za Humny 503/1. 500 00 Hradec
Králové
Bernardové Helena MUDr.. třída Karla IV. 689/14. 50002 Hradec Králové, zastoupen
na základé plné m o d Ing. Aleš Holemý - KONPRA. Za Humny 503/1, 500 09 Hradec
Králové
Bocksteffelová Helena. Stefánikova 328/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové, zastoupen na základé plné moci Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny
503/1, 500 09 Hradec Králové
Chalupa Roman, Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci Ing. Aleš Holemý - KONPRA. Za Humny 503/1.
500 09 Hradec Králové
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Chalupová Denisa. Stefánikova 326/25, Moravské Předméstl, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Fiedler Milan. Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí, 50011 Hradec Kráíové,
zastoupen na základé plné moci Ing. fiie& Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Fledlerová Renata. Stefánikova 326/25, Moravské Předméstl, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné m o d Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Hejtmánek Tomáš. Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné m o d Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Hejtmánek Vratislav, Mandysova 1307/4, Nový Hradec Králové. 50012 Hradec
Králové, zastoupen na základě plné moci Ing. Aleš Holemý - KONPRA. Za Humny
503/1, 500 09 Hradec Králové
Hejtmánkové Lenka, Mandysova 1307/4. Nový Hradec Králové, 50012 Hradec
Králové, zastoupen na základé plné moci Ing. Aleš Holemý - K O N P I ^ . Za Humny
503/1, 500 09 Hradec Králové
Horltý Jaroslav, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci ing. Aieš Hoiemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Horká Julie, Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí, 50011 Hradec Kráíové,
zastoupen na zákiadě plné moci Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Husáková Martina. Klumparova 572/13.50002 Hradec Králové, zastoupen na
základě plné m o d Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1. 500 09 Hradec
Králově
Karlíček Rolf RNDr.. Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí. 500 11 Hradec
Králové, zastoupen na základě plné m o d ing. AleS Hoiemý - KONPRA, Za Humny
503/1, 500 09 Hradec Králové
Kariíčková Drahomíra. Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové, zastoupen na základé plné moci Ing, AleS Holemý - KONPRA, Za Humny
503/1, 500 09 Hradec Králové
Kováčik Viliam JUDr.. Sekaninova 410/44, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové
Kováčiková Ludmila. Sekaninova 419/44. Moravské Předměstí. 500 11 Hradec
Kráíové
Kubů Věra, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové,
zastoupen na základé plné moci Ing, AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králově
Kulhánková Pavla, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci ing, Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Lenfeid Marek. Na Úpě 528. Jakubské Předméstl, 55101 Jaroměř, zastoupen na
základě plně m o d Ing, Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1. 500 09 Hradec
Králové
Mach Marcel, Fričova 1047/9, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové.,
zastoupen na základě plné moci ing. Me& Hoiemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Machová Dagmar, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Majer Vladimír. Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí. 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základé plné mod Ing. /\íeš Holemý - KONPRA. Za Humny 503/1.
500 09 Hradec Králové
16

KUKHK-21877/UP/2019/SH

-

-

-

-

-

-

-

-

KUKH K-21877/UP/2019/SH

Majerová Alena, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci Ing, Aleš Holemý - KONPRA. Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Maykov Dmytro, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Maykova Anastasiia, Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí. 50011 Hradec
Králové, zastoupen na základě plné moci Ing. Aleš Holemý - KONPRA, Za Humny
503/1, 500 09 Hradec Králové
Morávek Václav, Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základé plné moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Novotný Tadeáš, Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základé plné moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Radoň Pavel DiS., Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Sedláček Jiři. Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové,
zastoupen na základé plné moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1.
500 09 Hradec Králové
Sedláček Tomáš, třida Edvarda Beneše 1526/78, Nový Hradec Králové, 500 12
Hradec Králové, zastoupen na základě plné moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za
Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové
Singerová Helena MUDr., UnhoSťská 1656, 25301 Hostivice, zastoupen na základě
plné m o d Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové
Sucharda JiřI, Stefánikova 326/25. Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové,
zastoupen na základé plné moci Ing. Aleš Holemý - KONPRA. Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Sucharda Vladimír. Meruňková 1571, 473 01 Nový Bor, zastoupen na základé plné
moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové
Šedivka Václav, Durychova 1389/10. Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové,
zastoupen na základě plné moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Slais David, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové,
zastoupen na základé plné moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Srámová Lenka, Stefánikova 326/25, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové,
zastoupen na základé plné moci Ing. AleS Holemý - KONPRA, Za Humny 503/1,
500 09 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408/51, 502 00
Hradec Králové
Elektrárny Opatovice, a s., 532 13 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621
ČEZ Distribuce, a s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
Královéhradecká provozní a.s.. Vita Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 27461211
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
IČ: 04084063
Gridservices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311

Účastníkem společného územního a stavebního řízeni podle S94k plsm. e) stavebního
zákona:
-

Vlastnici sousedních pozemků a staveb na nich: budova č.p. 325. pozemek parc.č. st.
850, parc.č. 367/38, katastrální území TřebeS
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Poučeni
Proti tomuto rozhodnutí o odvoláni se podle ustanoveni § 91 odst, 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.

z.p. Mgr. Simona Hendric
právník odlioru územního
Doručí se následovně:
Jednotlivě na dodeiku:
Ing. AleS Holemý, IDDS:
Kováčik Viliam JUDr., Sekaninova
oravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové
Kováčiková Ludmila. Sekaninova 419/44, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec
Králové
Statutám! město Hradec Králové, československé armády č. p. 408/51. 502 00
Hradec Králové
Elektrárny Opatovice. a.s.. 532 13 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621
ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8, 405 02 Déčin, IČ: 24729035
Královéhradecká provozní a.s.. Vita Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 27461211
česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Olšanská 2681/6,130 00 Praha 3,
IČ: 04084063
- Gridservices, s.r.o.. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády
č. p. 408/51. 502 00 Hradec Králové, IDDS: bebb2in
Magistrát města Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města,
československé armády č. p. 408/51, 502 00 Hradec Králové, IDDS: bebb2in
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03
Hradec Králové, IDDS: yvfab6e
Vafalnou w M á t k o u :
- Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: budova č.p. 325, pozemek parc.č. st.
850, parc.č. 367/38. vše katastrální území Třebeš
Na vědomi:
Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, Československé armády č. p. 408. 502 00
Hradec Králové spis
K vyvěšeni na úřední desce a též způsobem umožňuiiclm dálkový přistup a následnému
potvrzení a vrácení:
Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zde
Toto rozhodnuti musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvéSení
se písemnost považuje za doručenou, byla-li zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový
přistup.
Po dobu vyvěšeni písemného vyhotoveni tohoto rozhodnuti na úřední desce bylo toto
rozhodnuti zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

