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Městský úřad Nechanice . odbor výstavby a Životního prostředí
Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice
SZ: SP .Nech 0049 l20II, č,j.0049120111
oprávněná uřední osoba: Dana Rollová
tel. 498 7 7 3 820 e-mail: stavebni@nechanice.cz

Nechanice, 15.4.2011

veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí

Dne 12. 1.20L1 podali Miroslav Pour, nar. 22,6.1968 aEva Pourová, nar. 15.l.1968, oba
býem Pšánlry 14, 50315 Nechanice, u Městského úřadu Nechanice, odboru výstavby a životního
prostředí, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaÍízení ( dále jen ,, roďrodnutí o
umístění stavbý.), stavby pro bydlení, vedené pod názvem . Novostavba rodinného domu na p.p.č.
32/I(zafuada) a32l4 (zahrada) v k.ú. Pšánky, obec Pšánky.

Městs\ý úřad Nechanice, odbor ýstavby a životního prostředí, jako obecný stavební úřad
příslušný podle $ 13 odst.l písm'f), $ l90 odst.l a $ 84 odst.l zákona é,183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), v platném méní, (dále jen ,,stavební zikon,,), posoudil
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle $ 84 až $ 90 stavebního zékona a podle $ 3
vyhlášky ě.50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního Íizení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, a na zák|adé tohoto posouzení vydává Žadate|ům, kterymi j sou:

Miroslav Pour, nar.22.6.1968' Pšánky 14' 50315 Nechanice
Eva Pourová, nar. 15.1.1968' Pšánlry 14' 50315 Nechanice
Učastníci řízení dle s27 odst. I zdkona č. 500/2004 Sb., spravní řdd, v platném znění, (dóle jen ,,spróvní řód,,),
na nějž se vztahuje rozhodnutí spravního orgónu

podle $ 79 odst.1 a $ 92 stavebního zákona a podle $ 9 vyhlášky ě,503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

vedené pod názvem . Novostavba rodinného domu na p.p.ě. 32ll (zahiada) a 32t4 (zahrada) v
k.ú. Pšánky, obec Pšánlry (dále jen ,' stavba..).

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví t5rto podmínky:
1. Druh a úěel umísťované stavby ( soubor staveb) :
Stavba pro bydlení . rodinný dům o 1 býové jednotce s kryrým stáním pro díě osobní vozidla (dále
jen,,RD")
Stavby doprovodné: domovní částí přípojek - vodovodní, kanaliz.aěni, dešťoých vod, zpevněné
plochy, domovní ěistírna odpadních vod.
- Rodinný dům: Stavba RD - bude přizemní, nepodsklepená, s obytným podkrovím a kry{ým stáním
pro dvě osobní vozid|a, obdélníkového půdorysu' o max. rozměrech I8,2x 11,1m, celková zastavéná
plocha bude 183m2, střecha sedlová s hřebenem kolmo ke komunikaci, ýšková úroveň střešního
hřebene bude max. *8,0m nad + 0,000, která se rovná úrovni podlahy l.NP : 100,45, 100,00 m =
vrch podezdívky plotu. Materiálově bude stavba zdéná, konstrukce krow bude dřevěná, střešní
krytina tašková. RD bude umístěn rovnoběžně s jižní hranicí (ulicí)
odstupy RD: jihoýchodní roh RD : od p.p.č. 37 _3,0m

od komunikace (ulice) p.p.č.28 - 15,0m
. přístup na pozemek rodinného domu je stávající zp.p.ě,28 . obecní komunikace
. jako stavební pozemek se vymezuje p.p.é.32l4 a ěást p.p'é.32l| v k.ú. Pšránky, označeno písmeny
A,B,C,D



Přípojky na sítě technického vybavení:
. řripo.;ty vodovodní, elektro, a STL plynovodní jsou stávající a jsou ukoněeny na pozemku
stavby.
- sptastové vody budou předěištěny v domovní ěistírně odpadních vod (dál jen ,,Čov..; s
kanalizaěním připojením do stávající šachty na pozemku stavby. CoV bude umístěna ve vzdálenosti
min. 4,5m (na ozu) od p.p.ě. 37. Dešťové vody-budou napojeny za Čoy do kanalizační přípojky na
pozemku RD.

Pitná voda bude zajištěna stávající vodovodní přípojkou PE 32 x 4,4 mm. Přípojka je ukončena

v prozatímní šachtě na pozemku stavebníka, odtud bude rozšířena do RD. Vodoměr bude osazen

v technické místnosti.
- Připojení RD na el.energii bude ze stávající elektropřípojky. Hlavní domovní vedení pro RD bude

napojeno v elektroměrovém rozvaděěi, kteý je umístěn v pilíři v oplocení. Do RD bude veden
kabeloqý přívod do domovního rozvaděče. Hlavní jistič 3 x 25A.

- sTL plynovodní přípojka PE d32je stávající aje ukončena ve sloupku pro hlavní uzávěr plynu
(HUP). Domovní plynovod bude napojen ve sloupku v oplocení a přiveden do RD.

- Zpevněné plochy budou sloužit pro přístup a příjezd k RD, souěasně mohou sloužit pro odstavení
osobních vozidel. Zpevnéné plochy budou připojeny ke komunikaci stávajícím sjezdem.
Pozemek je oplocen. Nově bude proveden plot do ulice, jeho ýška bude 150cm od stávajícího terénu,
materiál zděnápodezdívka a sloupky, ýplň dřevo.
Umístění stavby bude vsouladu s ýkresem situace, měř. 1:250, datum 12/2010, ktery zpracoval
Vlastimil Roznětíns[ý, autorizovaný technik pro pozeÍnní stavby, Čxatr 0600206, kte4ý jsou

souěástí ověřené dokumentace (DtJR).
2. Projektovou dokumentaci pro stavební řizení zpracovanou podle vyhlášky ě. 49912006 Sb.o
dokumentaci staveb vypracuje oprávněný projektant. Podkladem pro její zpracovtní bude
dokumentace projednaná a schválená v územním Íízeni. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení
bude vypracována v souladu s obecn;ými požadavky na rnýstavbu ($ 2 odst.2 písm.e) stavebního
zákona, bude tedy odpovídat vyhlášce é.50112006 Sb.' o obecných požadavcích na využíváni územi,
vyhlášce ě.268l2009sb., o technickych požadavcích na stavby. Projektová dokumentace bude
obsahovat ochranná opatření proti pronikání radonu z geologického podloží do budovy dle ČsN
73060|, neboť na zátk|adě provedeného radonového pruzkumu je pozemek zaŤazen jako pozemek
s vyšším neŽnizkým radonoqým indexem. Souěástí projektové dokumentace bude prukaz energetické
nároěnosti budovy (dle $ 6 odst.a) zákonaě.40612000 Sb., o hospodaření energií, v platném znéni.
3. Podmínky pto zabezpeěení věcné a časové koordinace jednotliých staveb v lúzemi:.

- Magistrátu města }Iradec Králové, odboru životního prostředí, jako speciálnímu stavebnímu úřadu
($ 15 odst.l písm.d) stavebního zákona) bude podána žádost o vydání stavebního povolení a povolení
knakládání svodami na stavbu Čov skanalizaěním připojením ( stavba vodního díla, $ 55 odst.l
písm.c) vodního zákona). Žádost|ze podat ůpo nabýiprávní moci tohoto územního rozhodnutí.
- Městskému úřadu Nechanice, odboru ýstavby a životního prostředí, jako příslušnému stavebnímu
úřadu, bude pro stavbu RD předložena žádost o vydání stavebního povolení ve smyslu $ 110
stavebního zákona.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník případně stavební podnikatel učiní nezbytná opatření,
aby nedošlo kohrožení nebo poškozeni siti technické a dopravní infrasktruktury. Veškeré stávající
inŽenýrské sítě v dotčeném izemi budou po celou dobu stavby polohově a ýškově vyznaěeny,
v pruběhu stavby k nim bude zajištěn přístup a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
Veškerá stávající zaÍizeni budou zabezpeěena tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
5. Toto územní rozhodnutí p|ati 2 roky ode dne nabýí právní moci. Dobu platnosti územního
rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit, podáním žádosti se běh lhůty
platnosti roáodnutí staví. Podmínky územního roáodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání
itavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní roáodnutí pozbývá platnosti, nebyla.li
ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí
podle stavebního ziíkona nebo zvláštních právních předpisů ( $93 stavebního zákona).

Rozhodnutí o námitlcích účastníků Íízeníz

Námitky úěastníků iizeni nebyly vzneseny.



odůvodnění:
Dne 12. 1.2011 podali Miroslav Pour, nar. 22.6.1968 a Eva Pourová, nar. 15.1.1968, oba

byem Pšánky 14, 50315 Nechanice, u Městského úřadu Nechanice, odboru qýstavby a životního
prostředí, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaÍizení ( dále jen ,, roáodnutí o
umístění stavbý.), stavby pro bydlení' vedené pod názvem - Novostavba rodinného domu na p.p.č.
32ll(zahrada) a 32/4(zalrada) v k.ú. Pšánky, obec Pšánky. Uvedeqým dnem bylo zahájeno izemni
řizení.

Při posouzení žádosti, věetně příloh, se stavební iňad zabýval nejprve otiázkou příslušnosti
kvedení řizeni a konstatoval, že Městský úřad vNechanicích, odbor ýstavby a ŽP, ie obecným
stavebním úřadem dle $ 13 odst 1 písm.f) stavebního zákona, neboť je pověřeným obecním úřadem
dle zákona č,,3l4lz00z Sb., v platném měn| dále podle $190 odst.l stavebního zákona, dle kterého
obecné stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve správních obvodech, ve kteqých
vykonávaly působnost k3I,12.2006 (ýše uvedená obec a katastrální tlzemí patřila k uvedenému datu
do správního obvodu stavebního úřadu Nechanice). Příslušnost k územnímu tízeni je mu dále dána
ustanovením $84 stavebního zákona. Místní příslušnost mu je dána dle $ 11 odst.1 písm.b) správního
řádu, místní příslušnost orgánu je určena v řízeních ýkajících se nemovitostí místem, kde se
nemovitost nacbžr,i.

Stavební úřad se zabýva| otázkou úěastníků územního řízeni' Předpoklad bý úěastníkem
Ťizeú má dvě podmínky. Zátk|adní podmínkou je existence vlastnického nebo jiného věcného ptáva.
Druhou podmínkou je, zda toto existující právo může bý přímo dotčeno. Při posuzovrání vlastnického
nebo jiného věcného práva stavební úřad vycháze| z listin doložených žadate|em a z dostupných údajů
katastru nemovitostí pro Královéhradec\ý kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Přitom vzal
v úvahu druh, rozsah a úěel povolované stavby, její dopad na zá|my chráněné stavebním zákonem a
jeho prováděcími předpisy. okruh úěastníků řízení byl vymezen ve smyslu $ 85 stavebního zátkona
vnávaznosti na $ 27 správniho řádu. Právní postavení úěastníka řízení podle $ 85 odst.l, písm. a)
stavební zátkola a $ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu bylo přiznáno manželům Pouroqým - žadate|é
(stavebníci). Uěastníkem územního řízení podle $85 odst.l, písm. b) je též obec' na jéjímŽ tlzemi má
bý požadovaný zámér uskutečněn, tj obec Pšánky. Právní postavení účastníka řízení se podle $ 85
odst. 2 stavební zétkona a $ 27 odst. 2, 3 správního řádu přiznává osobě (osobám), která je vlastníkem
pozemku nebo stavby' na kteých má bý požadovaný záměr uskuteěněn, nenili samažadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dá|e osobám, jejichž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mtňe bý
územním roďrodnutím přímo dotěeno a dále vlastníkům technické infrastruktury: Dezider Papp -
Pšánky' Dezider Papp _ Petroviěky, Růžena Pappová, Miroslav Vávra, Jaroslava Vávrová, Milan
Lodr, Hana Lodrová, Miroslav Pour, Alena Pourová, Královéhradecká provozní, a.s., RWE
Distribuění služby, s.t.o',ČEzDistribuce, a.s. TelefónicaCtZCzechRepublic,a.s.

Dne l0.3.2011 stavební úřad oznámi| zahájeni územního řízení úěastníkům Íizeni a dotěen1ým
orgánům a současně nďídil k projednríní žádosti o umístění stavby veřejné ústní projednríní na den 14.
dubna 2011. Vzhledem k tomu, že pro území je vydán územní plán, doručoval oznámeni o zahá$eni
územního řízení stavební úřad v souladu s $ 87 odst.l stavebního zitkona (tj. Žadate|i, obci a dotčeqým
orgánům jednotlivě, ostatním úěastníkům Íizeni veřejnou vyhláškou). oznámení o zahá|eni řizeni
bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nechanice. Souěasně bylo oznámení o zahájeniřizeni oznámeno
způsobem umožňujícím dálkový přístup. lnformace o záměru stavebníka byla vyvěšena po urěenou
dobu před dotěeným pozemkem. Z ústního jednání byl sepsán zápis. Ustního jednrání se zúčastnil
žadate| Miroslav Pour. Jiní účastníci řízení se projednání nezúěastnili. Z veřejnosti nebyla účast.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby stavební úřad posoudil podle $ 8a až $ 90
stavebního zákona a podle $ 3 vyhlášky ě.50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního Íizeni,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Zátměr se nachiízí v zastavěném území obce Pšánky. obec má platný tnemni plán UP Pšánky
vydaný dne 16.2,2010 s nabyím účinnosti 4,3.2010. Dle této dokumentace jsou pozemky dotěené
stavbou vymezeny v ploše - Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské BV, kde hlavní využití
(mimo jiné) je bydlení v rodinných domech. Stavba RD je tedy v souladu s platným územním plánem
obce Pšánky.
Na základě předloženého posudku radonového ňzika je pozemek zaÍazen do kategorie se středním
rizikem' Požárně nebezpeěný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku, dle požárně



bezpeěnostního řešení stavby. Pro umístění stavby nebyla vydána Žádná ýjimka z oTP. Stavební
úřad zajistil soulad předložen.ých závaných stanoviselg vyjádření dotěenýc-h orgránů vyžadovaných
zvláštnimi předpisy, 7g,$gzpeěi|.plnění požadavků vlastníků (šprávců) sítí teóhnickšinr,ust,ottu.y.

stavebního úřadu. Žádostbude doložeňé 
''áležitostmi 

dle $ 1 10 stavebního zákona.
Dle $103 nevyžadují ohlášení ani stavební povolení ýše uvedené doprovodné stavby- plot,

domovní části přípojek, zpevněné plochy. Stavba Čov s kanalizaení přípojkou tzaou.je povolení
speciálním stavebním úřadem.

Dokumentace pro vydání územního-roáodnutí (DUR) je v souladu s přílohou ě. 4 k vyhlášceč.5q3/2096sb. Splňuje požadavky stanovené ve vyhlášce e. síínood Sb., o oůecných poŽadavcích nauYužiuáni územi, v plat1ém znění a vyhlášce ě. 2:68/2009 Sb., o techniciých poádavcích na stavby
(dále jen oTP). Projekt byl zpracovrán oprávněným subjektem.
Zádost o wdrání rozhor|nrrtí o rrmísfění sfarzhrr lxr|o á^|^ř..^ ,vydání rozhodnutí o umístěnístavby byla doiožena v souladu s $86 stavebního zríkona a $3uyh,|.ě.503/2!!6 o n9drobnější úpravě územního řizeni, veřejnoprávní smiouvy a územního opatreňí.Žádost 9 vydání vydrání rozhodnutí o u-i'tcni-,.";by ůyň j;i;;;;;.;#il;kió]#ďť.ilT!l
stanovi sky (zátv azné, koordinované) :
doklad o vlastnictví a informace KN a snímek mapy KN, smlouva o smlouvě budoucí pro plynovod -obec Pšanky a VČp Net, s.r.o. , souhlas obce Pšánlqy z 1I.L.2OI1
Magistrát města }Iradec Králové' odbor památkové péěe ze dne |4.3.2011, ěj. MMHIí 0464|2/201|PPAIIEJ,
Magistrát města llradec Králové, o}IA z 4.4.2011, čj. MMHK 0447I\/20II/HA/Ja,
H1sj!s\Í {chranný sbor Královéhradeckého kraje zs dne I5.I2.2010,čj. HSHK- nayop-zl|olbvyjádření k existenci (připojení) sítí :
Čpz oistriuuce' a.s. -"" á"" l,í,zotl, ěj. 00103 1267646
RWE Distribuční služby' s.r.o. ze dne l.t.zotI,ěj,58l1I/I32
Telefonica 02 Czech Republic,a.s. ze dne |6.12.ž0rc,ěj. l50558/10
Královéhradecká provozn í,a.s. ze dne 20. |2.20 1 0,ěj . 6 8 j/TD2- 1 o

Stavební úfo{.po.'9"9]l uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a protožev pruběhu řízení neshledal důvody bránípíumisieňi navrhované stavby, rozhodl způsobeni uvedenýmve v'.ýroku tohoto rozhodnutí.
Umístěním této stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněnézájmy úěastníků řízeni.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník Íízenipodatpodle ustanovení $ 81 odst.l správníhořádu odvoliní a to ve lhůtě 15 dnů ode dne óznámání rozhodnutí, ke Krajskému uřaduKrálovéhradeckého kraje, odboru územního plránování a stavebního řádu, podríním učiněn1ýrn uMěstského úřadu NechTi9", odboru výstayly a životního prostředí.odvolání má odkladný úěinek'Podle $ 82 odst.l) správního řádu se lze odíolat proti v,.ýrokové ěásti rozhodnutí čijednotlivým ýrokům. odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Podle $ 82 odst.2) správního řádu musí z odvolrání \7t patrno, kdo je činí a které věci se to

ýká. odvolr{ní se podávás prtřebným počtem stejnopisů tut., áty jeáen stějnopis zůstal správnímuorgiínu a aby každý úěastník řízení dostai3ed"n stejnopis.

otisk úředního razitka
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vedoucí odboru ýstar}by a ŽP



Upozornění pro žadatele (povinnosti vypýající ze nláštnichzákonů):
o Dle vyjáďení Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péěe, ze ďne 22.02.2008 pod zračkou

MMHK729694/2008, se stavba bude nacházet na území s archeologiclcými nálery. Stavebník (investor) je ve
smyslu $ 22 odst.2 zákona č.20/|987.9b., o stáÍrí památkové péči, ve zrění pozdějších předpisů, povinen
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i organizaci oprávněné prwádět-arctreótogictc1i wx"-l
svůj zráměr a umožrit mu provedenl zác|ranného archeologického ýzkumu. V případě provedení tohoto
výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického ýzkumu na
nemovitosti. Nejpozději l0 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně omámi vybranému
archeolockému pracovišti zabájeni zemních a stavebních prací. Dojde.li k archeologickému nálezu mimo
provádění archeologichých výzkumů, oznámi toto nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací ve
smyslu $ 23 odst.2 zíkona č,20l|98,| Sb., o stáfirí památkové péči, nejpozději do druhého dne nejbliŽšÍmu
muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecniho uřadu'

. Všechny odpady vzniklé při stavební činnosti musí bý vylžity nebo nezávadně odstraněny v souladu se
zákonem č.l85/200l Sb., o odpadech a o aněně někteých dalších zákonů, v platném znění. Při této činnosti
nesmí bý ohrožováno nebo poškozovrfuro Životlrí prostředí' S přebytečnou vrýkopovou zeminou, která je podle
zákona o odpadech, odpadem katalogové číslo 17 05 04 je nutno nakládat v souladu se zákonem. Při vyržívání
odpadů na powchu terénu nutno postupovat v souladu s vyhláškou ě.29412005 Sb., která stanoví v $ 12
technické požadavky a podmÍnky pro využívání odpadů na powchu terénu. Dle zákona č.86/2002 Sb', o
ochraně ovzduší a o zrrěně někteých dalších aíkonů, nesmí být okolí stavby nadměrně zatěŽováno zápachem,
prachem a hlukem.

o Při stavbě budou pouŽlty pouze výrobky, které splňují poŽadavky zákona č.2211997 Sb., o technichých
požadavcích na výrobky a o zrněně a doplnění někter'ých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Učastníci řízení dle s 85 odst.] písm.a) stavebního zdkona a $ 27 odst.] spravního řódu _ doručí sejednotlivě:
Miroslav Pour, nar. 22.6,1968, Pšánky 14, 50315 Nechanice _ Žadate|, spoleěný zmocněnec
Eva Pourov á, nar. 1 5. l . 1 968, Pšánky 1 4' 503 l 5 Nechanic e _ Žadatel
Učastníci řízení dle s 85 odst.I písm b) stavebního zákona a $27 odst.2 a j spráuního řódu - doručí se
jednotlivě:

obec Pšánky, Pšánky ěp.10, 50315 Nechanice, IČ 48146994
Učastníci řízení dle ý 85 odst,2 stavebního zdkona a s 27 odst.2 a 3 spravního řádu _ doručí se veřejnou
vyhlóškou úřední deska MěÚ Nechanice a oÚ Pšánky a dále způsobem umožňujícím dólkoÚ přísíup -
v,ww.nechanice.cz
obec Pšánky, Pšánky čp.l0, 503l5 Nechanice, IČ 48|46994
Dezider Papp, Pšánky 15, 50315 Nechanice
Dezider Papp, Petrovičky 4, 5080l Hořice
RůženaPappová, Pšánky 15, 50315 Nechanice
Miroslav Yávra, Kobylice 66,5040| Noqý Bydžov
Jaroslava Vávrová, Kobylice 66' 50401Noý Bydžov
Milan Lodr, Erbenoya 1774' 50801 Hořice
Hana Lodrová' Erbenova 17,74' 50801 Hořice
Miroslav Pour (1939), Pšánky 14,50315 Nechanice
Alena Pourová, Pšánky 14, 50315 Nechanice
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 50003 Hradec Králové, lČ qulztgs
RWE Distribuční služby' s.r.o.' Plynárenská 499/I,65702 Brno, IČ 279353II
Čpz oistrituce'a.s.' Teplická 874l8,4o5 02 Děěín 4,IČ 24729035
Telefonica 02 Czech Republic,a.s., olšanská 55/5,130 34Pruha3
Dotčené orgány -doruěí se jednotlivě:
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péěe, třída Čsa e.p.+ol,5O2 00llradec Králové
Magistrát města řIradec Králové, odbor životního prostředí, třída ČsA č.p.408, 502 o0 řkadec
Králové
Magistrát města řhadec Králové, odbor hlavního architekta - Úraa územního plánování, třída ČsA
č.p.408, 502 00 Hradec Králové
Hasičs\ý záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřežiIJ Přivons č;p'I22, 500 03 HK

Toto oznámení rozhodnutí musí bý vyvěšeno po dobu 15 dnů!
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Vyvěšeno dne:

Razítko a podpis orgánu, kte4ý potvrzuje vyvěšení a sejmutí ozniámení.

Příloha: situační nákres

Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona ě'634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zrění pozdějšíchpředpisů, poloŽcy č.18 písm.a) ve qýši l.o00,. Kč, zaplacen ďne u'+.20|t. ě.d.2806.
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Vypracoval Zodn. proi. Zístunco Roznětínský Vlastimi|
iVlachovcova 285
500 04 llradec Králové
lČo: nsgslssz

Roznětínský VlastimiI
í!l4,"a'.g;411 /t*A.?

Krai : KrálovéhradeckÝ /l o.U. : Pšánkv
Investor l Evo a Miros|av Pourovi, Pšrínkv 14' 503 15 Nechanice Stupeň DUR
Akce:

NovosTAYBA' RoDINNÉEo DoMU
NA poZEMCÍcn p.a 32l| a3214
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