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Městský úřad Nechanice. odbor výstavby a Životníhoprostředí

Husovo náměstí čp.83
SZ: SP .Nech 0049 l20II, č,j.0049120111
oprávněnáuředníosoba:DanaRollová
tel.498773 820e-mail:stavebni@nechanice.cz

503 15 Nechanice
Nechanice,15.4.2011

veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí
Dne 12. 1.20L1 podali Miroslav Pour, nar. 22,6.1968aEva Pourová,nar. 15.l.1968,oba
býem Pšánlry 14, 50315 Nechanice, u MěstskéhoúřaduNechanice, odboru výstavby a životního
prostředí,žádosto vydání rozhodnutío umístěnístavby nebo zaÍízení
( dále jen ,, roďrodnutío
umístěnístavbý.),stavby pro bydlení,vedenépod názvem . Novostavbarodinnéhodomu na p.p.č.
32/I(zafuada)a32l4 (zahrada)v k.ú.Pšánky,obecPšánky.
Městs\ý úřadNechanice, odbor ýstavby a životníhoprostředí,jako obecný stavebníúřad
příslušný
podle $ 13 odst.l písm'f),$ l90 odst.l a $ 84 odst.l zákonaé,183/2006
Sb., o územním
plánovánía stavebnímřádu (stavebnizákon),v platnémméní,(dále jen ,,stavebnízikon,,),posoudil
žádosto vydání rozhodnutío umístěnístavby podle $ 84 až $ 90 stavebníhozékonaa podle $ 3
vyhláškyě.50312006Sb., o podrobnější
úpravěúzemního
Íizení,veřejnoprávnísmlouvy a územního
posouzení
opatření,a na zák|adétohoto
vydává Žadate|ům,
kterymi j sou:
Miroslav Pour, nar.22.6.1968'Pšánky 14' 50315Nechanice
Eva Pourová, nar. 15.1.1968'Pšánlry14' 50315Nechanice
řízenídles27 odst.I zdkonač.500/2004Sb.,spravnířdd,v platném
Učastníci
znění,(dólejen ,,spróvní
řód,,),
na nějžse vztahuje rozhodnutí spravního orgónu

podle $ 79 odst.1a $ 92 stavebníhozákonaa podle $ 9 vyhláškyě,503/2006Sb., o podrobnější
úpravě
územního
řízeni,veřejnoprávnísmlouvya územního
opatření,
rozhodnutí

o um í st ě ní

st a vby

vedenépod názvem . Novostavba rodinnéhodomu na p.p.ě. 32ll (zahiada) a 32t4 (zahrada) v
k.ú.Pšánky, obec Pšánlry (dálejen ,' stavba..).
Pro umístění
a projektovoupřípravustavbyse stanovít5rtopodmínky:
1. Druh a úěelumísťované
stavby( souborstaveb):
Stavbapro bydlení. rodinný důmo 1 býovéjednotce s kryrým stánímpro díě osobnívozidla (dále
jen,,RD")
Stavby doprovodné:domovníčástípřípojek - vodovodní,kanaliz.aěni,dešťoých vod, zpevněné
plochy, domovníěistírnaodpadníchvod.
- Rodinný dům:StavbaRD - bude přizemní,nepodsklepená,s obytnýmpodkrovíma kry{ýmstáním
pro dvě osobnívozid|a,obdélníkového
půdorysu'o max. rozměrechI8,2x 11,1m,celková zastavéná
plocha bude 183m2,střecha sedlová s hřebenemkolmo ke komunikaci, ýšková úroveňstřešního
hřebenebude max. *8,0m nad + 0,000,která se rovná úrovnipodlahyl.NP : 100,45,100,00m =
vrch podezdívkyplotu. Materiálově bude stavba zdéná, konstrukcekrow bude dřevěná, střešní
krytinatašková.RD budeumístěnrovnoběžněs jižníhranicí(ulicí)
odstupyRD: jihoýchodní roh RD : od p.p.č.37 _3,0m
od komunikace(ulice)p.p.č.28
- 15,0m
. přístupna pozemekrodinného
domuje stávajícízp.p.ě,28 . obecníkomunikace
. jako stavební
pozemekse vymezujep.p.é.32l4a ěást p.p'é.32l|v k.ú.Pšránky,
označeno
písmeny
A,B,C,D

vybavení:
Přípojkyna sítětechnického
. řripo.;ty vodovodní,elektro, a STL plynovodníjsou stávajícía jsou ukoněeny na pozemku
stavby.
- sptastové vody budou předěištěnyv domovní ěistírně odpadníchvod (dál jen ,,Čov..; s
kanalizaěnímpřipojenímdo stávajícíšachtyna pozemkustavby.CoV bude umístěnave vzdálenosti
přípojky na
vody-budounapojenyza Čoy do kanalizační
min. 4,5m (na ozu) od p.p.ě.37. Dešťové
pozemkuRD.

Pitná voda bude zajištěna stávajícívodovodní 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 technickémístnosti.
- Připojení RD na el.energii bude ze stávajícíelektropřípojky. 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 stávajícíaje ukončenave sloupku pro hlavní uzávěr plynu
(HUP). Domovní plynovod bude napojen ve sloupku v oplocení a přiveden do RD.
- Zpevněnéplochy budou sloužit pro přístup a příjezd k RD, souěasně mohou sloužit pro odstavení
osobníchvozidel. Zpevnénéplochy budou připojeny ke komunikaci stávajícímsjezdem.
Pozemek je oplocen. Nově bude proveden plot do ulice, jeho ýška bude 150cm od stávajícíhoterénu,
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
souěástíověřenédokumentace (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 územnímÍízeni.Projektová dokumentace ke stavebnímuřízení
bude vypracována v souladu s obecn;ými požadavky na rnýstavbu ($ 2 odst.2 písm.e) stavebního
zákona, bude tedy odpovídat vyhlášce é.50112006Sb.' o obecných požadavcíchna 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|aděprovedeného radonového pruzkumu je pozemek zaŤazenjako pozemek
s vyššímneŽnizkým radonoqým indexem. Souěástí projektovédokumentace bude prukaz energetické
nároěnosti budovy (dle $ 6 odst.a) zákonaě.40612000 Sb., o hospodařeníenergií,v platném znéni.
3. Podmínky pto zabezpeěenívěcnéa časovékoordinace jednotliých staveb v lúzemi:.
- Magistrátu města }Iradec Králové, odboru životníhoprostředí,jako speciálnímu stavebnímuúřadu
($ 15 odst.l písm.d)stavebníhozákona) bude podána žádosto vydání stavebníhopovolení 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 územníhorozhodnutí.
- Městskému úřadu Nechanice, odboru ýstavby a životníhoprostředí,jako příslušnémustavebnímu
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 učinínezbytná opatření,
aby nedošlo kohrožení nebo poškozeni siti technické a dopravní infrasktruktury. Veškeré stávající
inŽenýrské sítě v dotčenémizemi 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 stávajícízaÍizenibudou zabezpeěenatak, aby nedošlok jejich případnémupoškození.
5. Toto územnírozhodnutí p|ati 2 roky ode dne nabýí právní moci. Dobu platnosti územního
rozhodnutí můžestavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit, podáním žádosti se běh lhůty
platnosti roáodnutí staví. Podmínky územníhoroáodnutí 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, ohlášenínebo jiné obdobné rozhodnutí
podle stavebníhoziíkonanebo zvláštníchprávních předpisů ( $93 stavebníhozákona).
Rozhodnutí o námitlcích účastníkůÍízeníz
Námitky úěastníků iizeni nebyly vzneseny.

odůvodnění:
Dne 12. 1.2011 podali Miroslav Pour, nar. 22.6.1968a 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
umístěnístavbý.), stavby pro bydlení' vedenépod 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
stavebnímúřadem dle $ 13 odst 1 písm.f) stavebního zákona, neboťje pověřeným obecním úřadem
dle zákona č,,3l4lz00z Sb., v platnémměn| dále podle $190 odst.l stavebníhozákona, dle kterého
obecnéstavebníúřady vykonávají působnostpodle tohoto zákona ve správních obvodech, ve kteqých
vykonávaly působnostk3I,12.2006 (ýše uvedená obec a katastrální tlzemí patřila k uvedenémudatu
do správního obvodu stavebního úřadu Nechanice). Příslušnost k územnímutízeni je mu dále dána
ustanovením$84 stavebníhozákona. Místní příslušnostmu 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 úěastníkůúzemního řízeni' Předpoklad bý úěastníkem
Ťizeú má dvě podmínky. Zátk|adnípodmínkou je existence vlastnického nebo jiného věcného ptáva.
Druhou podmínkou je, zda toto existujícíprávo můžebý přímo dotčeno.Při posuzovránívlastnického
nebo jiného věcnéhopráva stavebníúřad vycháze| z listin doložených žadate|ema 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 úěastníkůřízení byl vymezen ve smyslu $ 85 stavebního zátkona
vnávaznosti na $ 27 správniho řádu. Právní postavení úěastníkařízení podle $ 85 odst.l, písm. a)
stavební zátkola a $ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu bylo přiznáno manželůmPouroqým - žadate|é
(stavebníci).Uěastníkem územníhořízení podle $85 odst.l, písm. b) je téžobec' na jéjímŽtlzemi má
bý požadovaný zámér uskutečněn,tj obec Pšánky. Právní postavení účastníkařízení se podle $ 85
odst. 2 stavební zétkonaa $ 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, RůženaPappová, 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 stavebníúřad oznámi| zahájeni územníhořízení úěastníkůmÍizeni a dotěen1ým
orgánůma současněnďídil k projednrínížádosti o umístěnístavby veřejné ústníprojednrínína den 14.
dubna 2011. Vzhledem k tomu, že pro územíje vydán územníplán, doručoval oznámeni o zahá$eni
územníhořízení stavebníúřad v souladu s $ 87 odst.l stavebního zitkona (tj. Žadate|i,obci a dotčeqým
orgánům jednotlivě, ostatním úěastníkůmÍizeni veřejnou vyhláškou). oznámení o zahá|eni řizeni
bylo vyvěšeno na úřednídesce MěÚ Nechanice. Souěasně bylo oznámení o zahájeniřizeni oznámeno
způsobem umožňujícímdálkový přístup. lnformace o záměru stavebníka byla vyvěšena po urěenou
dobu před dotěeným pozemkem. Z ústníhojednání byl sepsán zápis. Ustního jednrání se zúčastnil
žadate|Miroslav Pour. Jiní účastníciřízení 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 územníhoopatření.
Zátměr se nachiízív zastavěnémúzemíobce Pšánky. obec má platný tnemni plán UP Pšánky
vydaný dne 16.2,2010 s nabyím účinnosti4,3.2010. Dle této dokumentacejsou 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 územnímplánem
obce Pšánky.
Na základě předloženéhoposudku radonového ňzika je pozemek zaÍazen do kategorie se středním
rizikem' Požárně nebezpeěný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku, dle požárně

bezpeěnostního
řešenístavby. Pro umístěnístavby nebyla vydána Žádná
ýjimka z oTP. Stavební
úřad zajistil soulad předložen.ýchzávaných stanoviselg vyjádření dotěenýc-horgránůvyžadovaných
zvláštnimi předpisy, 7g,$gzpeěi|.plnění
požadavkůvlastníků(šprávců)sítíteóhnickšinr,ust,ottu.y.

stavebního
úřadu.Žádostbudedoložeňé
dle $ 110 stavebního
zákona.
''áležitostmi
Dle $103 nevyžadují
ohlášeníani
stavebnípovoleníýše uvedenédoprovodnéstavby-plot,
domovníčástipřípojek,zpevněnéplochy. Stavba Čov s kanalizaenípřípojkou
tzaou.je povolení
speciálnímstavebním
úřadem.
Dokumentacepro vydáníúzemního-roáodnutí
(DUR) je v souladus přílohouě. 4 k vyhlášce
č.5q3/2096sb.
Splňujepožadavkystanovenéve vyhlášcee. síínood Sb.,o oůecnýchpoŽadavcích
na
uYužiuániúzemi,v plat1émzněnía vyhlášceě. 2:68/2009Sb., o techniciých poádavcích
na stavby
(dálejen oTP). Projekt byl zpracovránoprávněnýmsubjektem.
Zádost o wdrání
vydánírozhor|nrrtí
sfarzhrr lxr|o
rozhodnutíoo rrmísfění
umístěnístavby
byla á^|^ř..^
doiožena,v souladus $86 stavebníhozríkonaa $3
uyh,|.ě.503/2!!6
o n9drobnější
úpravěúzemníhořizeni, veřejnoprávnísmiouvy a územního
opatreňí.

Žádost
vydrání
rozhodnutí
o u-i'tcni-,.";byůyňj;i;;;;;.;#il;kió]#ďť.ilT!l
9 vydání

stanovisky (zátvazné,koordinované)
:
doklad o vlastnictvía informaceKN a snímekmapy KN, smlouvao smlouvěbudoucí
pro plynovodobec Pšankya VČpNet, s.r.o., souhlasobcePšánlqy
z 1I.L.2OI1
Magistrát města}IradecKrálové' odbor památkovépéěeze dne|4.3.2011,
ěj. MMHIí 0464|2/201|
PPAIIEJ,
Magistrátměstallradec Králové,o}IA z 4.4.2011,čj.MMHK 0447I\/20II/HA/Ja,
H1sj!s\Í
krajezs dne I5.I2.2010,čj.HSHK- nayop-zl|olb
{chranný sborKrálovéhradeckého
vyjádřeník existenci(připojení)sítí:
Čpz oistriuuce'a.s.-"" á"" l,í,zotl, ěj. 001031267646
RWE Distribuční
služby's.r.o.ze dnel.t.zotI,ěj,58l1I/I32
Telefonica02 CzechRepublic,a.s.
ze dne |6.12.ž0rc,ěj.l50558/10
Královéhradeckáprovozní,a.s.ze dne20.|2.2010,ěj.68j/TD2- 1o
Stavebníúfo{.po.'9"9]l
uvedenépodkladyjednotlivě i ve vzájemnýchsouvislostecha protože
v pruběhuřízeníneshledaldůvodybránípíumisieňinavrhované
stavby,rozhodl způsobeniuvedeným
ve v'.ýrokutohoto rozhodnutí.
Umístěnímtétostavby nejsou ohroženyveřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezenapráva a oprávněné
zájmy úěastníků
řízeni.
Poučení:
Proti tomutorozhodnutímůžeúčastník
Íízenipodatpodleustanovení 81 odst.l správního
řádu odvoliní a to ve lhůtě 15 dnů ode dne óznámání rozhodnutí, $
ke Krajskému uřadu
Královéhradeckého
kraje, odboru územníhoplránovánía stavebníhořádu, podrínímučiněn1ýrn
u
MěstskéhoúřaduNechTi9", odboruvýstayly a životního
prostředí.odvolání
má odkladnýúěinek'
Podle $ 82 odst.l) správníhořádu se lze odíolat proti v,.ýrokové
ěásti rozhodnutíči
jednotlivýmýrokům. odvoláníjen proti odůvodnění
je nepřípustné.
Podle $ 82 odst.2)správníhořádu musíz odvolrání patrno,kdo je činí
a kterévěci se to
\7t
odvolr{ní
se podávás prtřebným počtemstejnopisůtut.,áty jeáen stějnopiszůstal
ýká.
správnímu
orgiínua abykaždýúěastník
řízenídostai3ed"nstejnopis.
otisk úředníhorazitka
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vedoucí odboru ýstar}by a ŽP

Upozorněnípro žadatele(povinnostivypýající ze nláštnichzákonů):
o
Dle vyjáďení MagistrátuměstaHradecKrálové,odborupamátkovépéěe,ze ďne22.02.2008pod zračkou
MMHK729694/2008,se stavbabude nacházetna územís archeologiclcýminálery. Stavebník(investor)je ve
smyslu $ 22 odst.2 zákona č.20/|987.9b.,o stáÍrípamátkovépéči,ve zrění pozdějšíchpředpisů,povinen
oznámit ArcheologickémuústavuAV ČR (případněi organizaci oprávněnéprwádět-arctreótogictc1iwx"-l
svůj zráměra umožrit mu provedenl zác|rannéhoarcheologickéhoýzkumu. V případě provedenítohoto
výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického ýzkumu na
nemovitosti. Nejpozději l0 pracovních dní předem stavebník(investor) písemně omámi vybranému
archeolockémupracovištizabájeni zemnícha stavebníchprací. Dojde.li k archeologickému
nálezu mimo
prováděníarcheologichýchvýzkumů,oznámi toto nálezce nebo osoba odpovědná za prováděníprací ve
smyslu $ 23 odst.2 zíkona č,20l|98,|Sb., o stáfirípamátkovépéči,nejpozdějido druhéhodne nejbliŽšÍmu
muzeubuď osobněneboprostřednictvím
obecnihouřadu'
.
Všechny odpady vzniklé při stavebníčinnostimusíbý vylžity nebo nezávadně odstraněnyv souladu se
zákonemč.l85/200l Sb., o odpadecha o aněně někteých dalšíchzákonů,v platnémznění.Při tétočinnosti
nesmíbý ohrožovánonebo poškozovrfuro
Životlríprostředí'S přebytečnou
vrýkopovouzeminou,kteráje podle
zákonao odpadech,odpademkatalogovéčíslo17 05 04 je nutnonakládatv souladuse zákonem.Při vyržívání
odpadůna powchu terénunutno postupovatv souladu s vyhláškouě.29412005Sb., která stanovív $ 12
technicképožadavkya podmÍnkypro využíváníodpadůna powchu terénu.Dle zákona č.86/2002Sb', o
ochraně ovzdušía o zrrěně někteých dalšíchaíkonů,nesmíbýt okolí stavby nadměrně zatěŽovánozápachem,
prachema hlukem.
o
Při stavběbudou pouŽltypouze výrobky, kterésplňujípoŽadavkyzákonač.2211997
Sb., o technichých
požadavcích
na výrobkya o zrněněa doplněníněkter'ýchzákonů,ve zněnípozdějších
předpisů.
Učastníciřízenídle s 85 odst.] písm.a) stavebníhozdkona a $ 27 odst.] spravního řódu _ doručísejednotlivě:

Miroslav Pour,nar.22.6,1968,
Pšánky14,50315Nechanice_ Žadate|,
spoleěnýzmocněnec
Eva Pourová, nar. 15.l .1968, Pšánky14' 503l 5 Nechanice _ Žadatel

Učastníci řízení dle s 85 odst.I písm b) stavebního zákona a
jednotlivě:

$27 odst.2 a j spráuního řódu - doručíse

obec Pšánky,Pšánkyěp.10,50315Nechanice,IČ 48146994
Učastníci
řízenídle ý 85 odst,2stavebního
zdkonaa s 27 odst.2a 3 spravního
řádu _ doručí
se veřejnou

vyhlóškou úřední deska MěÚ
v,ww.nechanice.cz

Nechanice

a oÚ

Pšánky a dále způsobem umožňujícím dólkoÚ

přísíup -

obec Pšánky,Pšánkyčp.l0,503l5 Nechanice,IČ 48|46994
DeziderPapp, Pšánky15,50315Nechanice
Dezider Papp,Petrovičky4, 5080l Hořice
RůženaPappová,
Pšánky15,50315Nechanice
Miroslav Yávra, Kobylice 66,5040| Noqý Bydžov
JaroslavaVávrová, Kobylice 66' 50401Noý Bydžov
Milan Lodr, Erbenoya1774'50801Hořice
HanaLodrová'Erbenova17,74'50801Hořice
Miroslav Pour (1939),Pšánky14,50315Nechanice
Alena Pourová,Pšánky14,50315Nechanice
Královéhradeckáprovozní,a.s.,VítaNejedlého893, 50003HradecKrálové,lČ qulztgs
RWE Distribuční
služby's.r.o.'Plynárenská499/I,65702Brno, IČ279353II
Čpz oistrituce'a.s.'Teplická 874l8,4o502 Děěín4,IČ 24729035
Telefonica02 CzechRepublic,a.s.,
olšanská55/5,13034Pruha3

Dotčenéorgány -doruěí se jednotlivě:

MagistrátměstaHradecKrálové,odborpamátkové
péěe,třídaČsa e.p.+ol,5O200llradec Králové
Magistrát města řIradec Králové, odbor životníhoprostředí,třída ČsA č.p.408,502 o0 řkadec
Králové
Magistrát města řhadec Králové,odbor hlavníhoarchitekta- Úraa územníhoplánování,třída ČsA
č.p.408,
502 00 HradecKrálové
Hasičs\ýzáchrannýsborKrálovéhradeckého
kraje,nábřežiIJ Přivons č;p'I22,500 03 HK
Toto oznámenírozhodnutímusíbý vyvěšenopo dobu 15 dnů!

v

Vyvěšeno dne:

Razítkoa podpisorgánu,kte4ýpotvrzujevyvěšenía sejmutíozniámení.

Příloha: situační
nákres

Správnípoplatekvyměřenpodle sazebníkuzákona ě'634/2004Sb., o
správníchpoplatcích,ve zrění pozdějších
předpisů,
poloŽcyč.18písm.a)
ve qýšil.o00,.Kč,zaplacenďneu'+.20|t. ě.d.2806.

6

&a

Vypracoval
Zodn. proi.
RoznětínskýVlastimiI

Zístunco

í!l4,"a'.g;411/t*A.?

RoznětínskýVlastimi|
iVlachovcova285
500 04 llradec Králové

Krai : KrálovéhradeckÝ /l o.U. : Pšánkv
lČo: nsgslssz
Investorl Evo a Miros|av Pourovi,Pšrínkv14' 503 15 Nechanice Stupeň
DUR
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