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Účastníci řízení o povolení výjimky: 

Žadatel: 

Účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47, 
Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47 

Ostatní účastníci: 
Účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, jakožto ten, kdo má jiné věcné právo 
k pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn: 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
Michal Štípek, nar. 23.07.1972, Vilantice č. p. 18, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 

Účastníci řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu. Jedná se osoby, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno: 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
Michal Štípek, nar. 23.07.1972, Vilantice č. p. 18, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č. p. 101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Bohumila Sehnoutková, nar. 24.12.1954,  

Bratří Štefanů č. p. 807/36, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, 

Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4, 
Vítězslav Pankrác, nar. 09.02.1959, Hellichova č. p. 394/7, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011, 
František Pankrác, nar. 01.05.1932, Vratislavská č. p. 391/16, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81, 
Pavel Bauer, nar. 27.04.1986, Labská kotlina č. p. 1010/56, 500 02  Hradec Králové 2, 
Oldřich Řehák, nar. 30.10.1956, U Nemocnice č. p. 867, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
Luboš Křeček, nar. 03.07.1947, Bavlnářská č. p. 580, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
Zdeňka Křečková, nar. 08.08.1947, Bavlnářská č. p. 580, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005,  

Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, 
Pozůstalí po dne 19.09.2015 zemřelém 

Jiřím Peterovi, nar. 17.07.1939, Vilantice č. p. 28, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Zdeňka Řeháková, nar. 01.10.1959, U Nemocnice č. p. 867, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
Jitka Pankrácová, nar. 05.03.1961, Hellichova č. p. 394/7, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011, 
GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
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Účastníci územního řízení  
Žadatel: 

Účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, 
jakožto žadatel: 
Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47, 
Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47 

Ostatní účastníci: 
Účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, 
jakožto obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.  
Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č. p. 101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 

Účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona, 
jakožto vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 

Účastníci v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jakožto osoby, 
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
Michal Štípek, nar. 23.07.1972, Vilantice č. p. 18, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č. p. 101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Bohumila Sehnoutková, nar. 24.12.1954, 

Bratří Štefanů č. p. 807/36, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, 

Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4, 
Vítězslav Pankrác, nar. 09.02.1959, Hellichova č. p. 394/7, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011, 
František Pankrác, nar. 01.05.1932, Vratislavská č. p. 391/16, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81, 
Pavel Bauer, nar. 27.04.1986, Labská kotlina č. p. 1010/56, 500 02  Hradec Králové 2, 
Oldřich Řehák, nar. 30.10.1956, U Nemocnice č. p. 867, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
Luboš Křeček, nar. 03.07.1947, Bavlnářská č. p. 580, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
Zdeňka Křečková, nar. 08.08.1947, Bavlnářská č. p. 580, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, 

Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, 
Pozůstalí po dne 19.09.2015 zemřelém 

Jiřím Peterovi, nar. 17.07.1939, Vilantice č. p. 28, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Zdeňka Řeháková, nar. 01.10.1959, U Nemocnice č. p. 867, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
Jitka Pankrácová, nar. 05.03.1961, Hellichova č. p. 394/7, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011, 
GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
Č. 20/17/0 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
Dne 20.03.2017 podali Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 
00  Praha 47 a Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 
47 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení (zaevidováno pod číslem případu 
VÚP/24956-17/mrk dále též „žádost“). Předmětem této žádosti je stavba: 

"vrtaná studna“ 
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na pozemcích dle katastru nemovitostí: pozemková parcela číslo (dále též „p. p. č.“) 69 v katastrálním území 
(dále též „k. ú.“) Vilantice (dále též „stavba“).  

Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný 
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (déle též „stavební zákon“) a místně příslušný stavební úřad 
dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k územnímu rozhodnutí posoudil podanou 
žádost se všemi předloženými doklady a podklady podle ustanovení § 76; § 79; § 90; § 103; § 86; § 169 
stavebního zákona včetně prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. 

Stavební úřad na základě výše uvedeného zjistil, že žádost spolu s přílohami nestačí k řádnému posouzení 
z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, žádost neobsahuje požadované předepsané náležitosti 
a ve smyslu ustanovení § 86 odst. 5 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu 
a v souladu s ustanovením § 57 odst. 4 správního řádu vyzval dne 17.05.2017 pod č. j.: MUDK-VÚP/40884-
2017/mrk10126-2017 (dále též „výzva“) žadatele k podání žádosti o povolení výjimky z ustanovení § 24a 
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále též „vyhláška č. 
501/2006“) a k doplnění předložené žádosti v souladu s uvedenými ustanoveními stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů: 

Dne 29.05.2017 podali Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 
00  Praha 47 a Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 
47 Milan Slezák, nar. 29.12.1950, Pod Zoo č. p. 1943, 544 01  Dvůr Králové nad Labem žádost o povolení 
výjimky z ustanovení §24a odst. 2 písm. a) a d) vyhlášky č. 501/2006 (zaevidováno pod číslem případu 
VÚP/43978-17/mrk dále též „žádost o udělení výjimky“). Předmětem žádosti o udělení výjimky je stavba: 

"vrtaná studna“ 

na pozemcích dle katastru nemovitostí: p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice.   

Po prostudování žádosti o umístění stavby a žádosti o povolení výjimky stavební úřad dospěl k závěru, 
že spolu věcně souvisejí, že je předmětná umisťovaná stavba navržená v oblasti, kde je její umístění vzhledem 
k poměrům v území jednoznačné, žádosti se týkají téhož předmětu řízení a povaha věci, účel řízení ani 
ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby byla řízení spojena. Vzhledem 
k uvedenému rozhodl stavební úřad o spojení územního řízení a řízení o povolení výjimky v souladu s § 140 
odst. 1 a 4 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení ze dne 30.05.2017 pod č. j.: MUDK-
VÚP/44457-2017/mrk10126-2017/mrk. Podle § 140 odst. 4 správního řádu se toto usnesení pouze dne 
30.05.2017 poznamenalo do spisu, o čemž Vás stavební úřad tímto v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 
správního řádu tímto vyrozumívá.  

Dne 30.05.2017 bylo společné územní řízení a řízení o povolení výjimky (dále též „společné řízení“ 
zahájeno. 

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný 
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a jako místně příslušný stavební 
úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby společně se všemi předloženými 
doklady a podklady podle ustanovení § 76; § 79 a souvisejících ustanovení § 103; § 104 a § 86 stavebního 
zákona, dle ustanovení § 90 a § 169 a § 94 odst. 4 stavebního zákona a souvisejících právních přepisů. 
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Popis stavby: 
Záměrem žadatele je realizace stavby vrtané studny na pozemku p. p. č. 69  v k. ú. Vilantice. Vystrojení vrtu 
bude provedeno plnými, perforovanými trubkami DN 150 pro vrtané studny. Nad provedeným vrtem bude 
provedena vstupní revizní šachta z betonových skruží DN 1000 se dnem z betonu s vloženou kari sítí tl. 200 
mm. Vrch betonové desky bude proveden na úrovni -1,500m pod terénem. Šachta bude provedena 0,50 m 
nad úroveň terénu, aby se zamezilo případnému vniknutí dešťové vody do šachty, případně do vrtu. Zakrytí 
bude provedeno dvoudílnou zákrytovou deskou. Vrchní část vrtu bude ukončena 1,30 m pod terénem 
v šachtě tvořené skružemi. Prostor okolo vrtu pod deskou a okolo šachty bude utěsněn jílem, aby se zamezilo 
průsaku povrchové vody do studny a vrtu. Okolí šachty bude vyspádováno směrem od šachty a oseto travní 
směsí. Čerpání vody z vrtu bude zajišťovat 3“ ponorné čerpadlo, které bude ve vrtu zavěšeno na nerezovém 
lanku s PVC obalem. Výtlačné potrubí bude provedeno z  rPE 40. Napojení na vodovodní rozvody a napojení 
čerpadla na elektrickou energii není předmětem tohoto rozhodnutí ve věci.  

Druh a účel stavby: 
Stavba technického vybavení; 
Jedná se o stavbu bez čísla popisného nebo evidenčního. 

I. Stavební úřad podle ustanovení § 67 správního řádu v návaznosti na ustanovení § 169 odst. 2, 3 a 5 
stavebního zákona povoluje výjimku z ustanovení §24a odst. 2 písm. a) a d) vyhlášky č. 501/2006  
pro stavbu „vrtaná studna " na pozemcích dle katastru nemovitostí p. p. č. 69  (zahrada) v k. ú. Vilantice, 
která spočívá v umístění stavby vrtané studny ve vzdálenosti 9,75 m (měřeno jako nejkratší spojnice) 
jihozápadním směrem od veřejné pozemní komunikace a v umístění stavby vrtané studny ve vzdálenosti 
8,10 m (měřeno jako nejkratší spojnice) jižním směrem od domovní ČOV a kanalizační přípojky. 

Účastníkem řízení o výjimce z obecných požadavků na využívání území je dle § 27 odstavec 1 
písmeno a) správního řádu:  
Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47, 
Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 

II. Stavební úřad na základě výše uvedeného vydává podle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona 
v souladu s ustanovením § 67 správního řádu a podle ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění stavby „vrtaná studna " na pozemcích dle katastru 
nemovitostí p. p. č. 69  (zahrada) v k. ú. Vilantice. 

P r o  u m í s t ě n í  s e  s t a n o v í  t y t o  p o d m í n k y :  
1. Stavba vrtaná studna bude umístěna na pozemku dle katastru nemovitostí p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice, 

a to ve vzdálenosti minimálně 9,75 m jihozápadním směrem od veřejné pozemní komunikace, 
ve vzdálenosti minimálně 8,10 m jižním směrem od domovní ČOV a kanalizační přípojky, ve vzdálenosti 
minimálně 4,95 m jihovýchodním směrem od společné hranice pozemků p. p. č. 69 a 688 
v k. ú. Vilantice a ve vzdálenosti minimálně 2,40 m jihozápadním směrem od společné hranice pozemků 

p. p. č. 69 a st. p. č. 22 v k. ú. Vilantice dle grafické přílohy územního rozhodnutí, kterou je Celková 
situace se zakreslením stavebního záměru (dále též „Grafická příloha“), a která je součástí 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, jenž vypracoval Martin Hanuš, Autorizovaný technik 
pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické ČKAIT 0601447 (dále 
též „dokumentace“); 

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu; 

3. Žadatel je povinen dodržet projektové řešení stavby a případně schválené odchylky od tohoto 
projektového řešení stavby schválené stavebním úřadem. Při nedodržení projektového řešení 
se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona; 
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4. Plocha pro zařízení staveniště je určena na nezastavěné části pozemku p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice. 

5. Plocha pozemku určená pro zařízení staveniště bude po odstranění zařízení staveniště uvedena 
do původního stavu. 

6. Dokumentace je pro žadatele nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí. Ostatní účastníci do této 
mohou nahlédnout na stavebním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem, který toto rozhodnutí vydal. 

7. Při projektové přípravě budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území; Dále budou dodrženy příslušné normové hodnoty; 

8. Při projektové přípravě budou dodrženy podmínky vyjádřené v Koordinovaném závazném stanovisku 
dotčených orgánů podle § 4 odst. 6 stavebního zákona vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad 
Labem, odborem životního prostředí ze dne 03.02.2017 pod č. j.: OŽP/3204-2017/kl 1740-2017/2, které 
je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace. 

9. Při projektové přípravě budou dodrženy podmínky vyjádřené ve  stanovisku Správce povodí Povodí 
Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec 
Králové 3 ze dne 02.02.2017 pod č. j.: PVZ/17/1994/BS/0, které je nedílnou součástí dokladové části 
ověřené dokumentace.  

10. Při projektové přípravě, umístění stavby a provedení stavby budou dodrženy ustanovení zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména podmínky vyplývající 
z vyjádření společnosti GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 
Brno 2 ze dne 07.01.2016 pod č. j.: 5001434499, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené 
dokumentace. 

11. Žadatel je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné organizaci 
(např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení 
tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického 
výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému 
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. 

12. Vlastníci a uživatelé nemovitostí stavbou dotčení budou omezeni ve výkonu svých práv jen v nezbytně 
nutné míře. Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky a stavby uvedeny do původního 
stavu. Pokud to nebude možné nebo hospodářsky účelné, bude vlastníkovi pozemku nebo stavby 
poskytnuta náhrada podle obecných předpisů o náhradě škody.  

13. V době od zahájení do ukončení realizace stavby zajistí stavebník průjezdnost stavbou pro požární 
vozidla a vozidla rychlé záchranné služby ke stávajícím objektům. 

14. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou 
(oprávněnými osobami) v souladu s tímto územním rozhodnutím a ověřenou dokumentací pro vydání 
územního rozhodnutí. Projektová dokumentace stavby bude vypracována v souladu s platnými předpisy 
na úseku stavebního řádu a v souladu se stanovisky dotčených orgánů.  

15. Před započetím prací požádá stavebník příslušný vodoprávní úřad o vydání stavebního povolení 
na stavbu vodního díla vrtané studny. 

16. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže 
v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.  

Účastníkem územního řízení je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu:  
Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47, 
Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 

 



Č.j.: MUDK-VÚP/54134-2017/mrk10126-2017 str. 6 

 
Grafická příloha:  
Celková situace se zakreslením stavebního záměru 

 
O d ů v od n ě ní :  
Dne 20.03.2017 podali Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 
00  Praha 47 a Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 
47 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení (zaevidováno pod číslo případu 
VÚP/24956-17/mrk dále též „žádost“). Předmětem této žádosti je stavba "vrtaná studna“ na pozemcích 
dle katastru nemovitostí p. p. č. 69 v  k. ú. Vilantice.  
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Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Žadatel současně s žádostí o územní řízení stavebnímu úřadu předložil: 

 Ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů: 

o Koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů podle § 4 odst. 6 stavebního zákona vydané 
Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí ze dne 03.02.2017 
pod č. j.: OŽP/3204-2017/kl 1740-2017/2; 

 Ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona stanoviska vlastníků veřejné dopravní 
a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem; 

o Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov ze dne 07.01.2017 pod č.j.: 505508/17;  

o ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín - Děčín IV-Podmokly ze dne 
07.07.2017 pod č. j. : 0100678105; 

o ČEZ ICT Services, a. s., IČ 26470411, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 07.01.2017 
pod č. j.: 0200540886; 

o GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 ze dne 
07.01.2017 pod č. j.: 5001434499; 

o Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  
Hradec Králové 3 ze dne 02.02.2017 pod č. j.: PVZ/17/1994/BS/0; 

o Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č. p. 101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 ze dne 
17.03.2017 pod č. j.: 121/2017; 

 dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou 
zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část. 

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný dle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (déle též „stavební zákon“) a místně příslušný stavební úřad dle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k územnímu rozhodnutí posoudil podanou žádost 
se všemi předloženými doklady a podklady podle ustanovení § 76; § 79; § 90; § 103; § 86 a § 169 
stavebního zákona včetně prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu, zejména dle vyhlášek č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Stavební úřad na základě výše uvedeného zjistil, že žádost spolu s přílohami nestačí k řádnému posouzení 
z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, žádost neobsahuje požadované předepsané náležitosti 
a ve smyslu ustanovení § 86 odst. 5 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu 
a v souladu s ustanovením § 57 odst. 4 správního řádu vyzval dne 17.05.2017 pod č. j.: MUDK-VÚP/40884-
2017/mrk10126-2017 (dále též „výzva“) žadatele k podání žádosti o povolení výjimky z ustanovení § 24a 
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 a k doplnění předložené žádosti v souladu s uvedenými ustanoveními 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

Údaje a podklady k doplnění:   
1. Ve smyslu ustanovení § 169 stavebního zákona odůvodněnou žádost o povolení výjimky z ustanovení 

§ 24a odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z podání musí 
být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, 
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí 
obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis 
osoby, která je činí. Z žádosti musí být patrno, že povolením výjimky nebude ohrožena bezpečnost, 
ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Z žádosti musí být patrno, že řešením 
podle povolené výjimky je dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. 
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Z předložených podkladů je mimo jiné zřejmé, že je záměr žadatele v rozporu s ustanovením § 24a 
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006. 
Citace části § 24a odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 
… „Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje 
znečištění pro málo prostupné prostředí takto: 
… d) veřejné pozemní komunikace 12 m, … 
 
Citace části § 24a odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 
… „Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje 
znečištění pro málo prostupné prostředí takto: 
… a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m, … 

Ve smyslu ustanovení § 169 stavebního zákona jsou mimo jiné fyzické osoby povinny při povolování 
staveb, respektovat obecné požadavky na výstavbu, kterými jsou mimo jiné také požadavky vyhlášky 
č. 501/2006. 

Výjimku z obecných požadavků na výstavbu lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze 
z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně 
umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky 
nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými 
požadavky na výstavbu. 

Ve smyslu ustanovení § 26 stavebního zákona a za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 
je možná výjimka mimo jiné také z ustanovení § 24a odst. 2 vyhlášky č. 501/2006. 

O výjimce z obecných požadavků na využívání území rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout 
ve věci. 

Vzhledem k uvedenému závisí vydání územního rozhodnutí na řešení otázky, k jejímuž řešení 
je stavební úřad příslušný, lze o ní rozhodnout ve společném řízení. Jelikož se jedná o řízení o žádosti, 
stavební úřad tímto ve smyslu ustanovení § 57 odst. 4 správního řádu vyzývá toho, kdo je oprávněn 
podat žádost, aby tak učinil. 

Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně, nebo může být spojeno s územním řízením; nemusí 
však být ukončeno společným správním aktem. 

Stavební úřad může na požádání účastníka usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud 
se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, 
nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Spojit 
řízení lze i v průběhu řízení za předpokladu, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. 

Rozhodnutí o povolení výjimky lze vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí 
zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká. 

2. Ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasná závazná stanoviska, dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, zejména: 

o stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku civilní ochrany obyvatelstva, kterým 
je příslušná Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č. p. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1; 

3. Ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 86 odst. 7 
stavebního zákona dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, jejíž rozsah a obsah je stanoven 
v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb (dále též „vyhláška 499/2006“). Příloha 
č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 přílohou k tomuto opatření. 

(Žadatel stavebnímu úřadu předložil dokumentaci, která není zpracována dle platné legislativy.) 

Ve výzvě stavební úřad žadatele poučil zejména o následcích neuposlechnutí výzvy: 

… „Zjištěné nedostatky žádosti byly vyvozeny pouze z předložených neúplných podkladů a předložené 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, pokud na základě níže uvedených doplněných podkladů 
budou zjištěny nové skutečnosti, které bude v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy 
nutné ze strany žadatele dokládat a tyto nebudou žadatelem v rámci doplnění doloženy případně 
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zapracovány do předložené dokumentace, stavební úřad opětovně vyzve žadatele k odstranění případných 
nedostatků plynoucích z doplnění. Žadatel je povinen stavebnímu úřadu předložit, v níže uvedené lhůtě, výše 
uvedené nedostatky žádosti. Stavební úřad současně s touto výzvou územní řízení ve smyslu ustanovení § 86 
odst. 5 a § 88 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu níže uvedeným 
usnesením přerušuje a bude v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu pokračovat v řízení 
o žádosti, jakmile pominou výše uvedené překážky, pro něž bylo územní řízení přerušeno. Pokud v daném 
termínu nebude žádost doplněna o shora uvedené náležitosti, stavební úřad v souladu s ustanovením § 66 
odst. 1 písm. c) správního řádu územní řízení zastaví.“ … 

Stavební úřad současně žadateli výrokem č. I o určení lhůty k provedení úkonu usnesení ze dne 17.05.2017 
pod č. j.: MUDK-VÚP/40884-2017/mrk10126-2017 ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu 
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu stanovil lhůtu do 31.07.2017, jako lhůtu přiměřenou, 
ve které je povinen stavebnímu úřadu předložit náležitosti citované ve výzvě. Stavební úřad žadateli určil 
tuto přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, neboť ji neurčuje stavební zákon. Určením lhůty není ohrožen 
účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Toto usnesení o určení lhůty k provedení úkonu (dále též 
„usnesení o určení lhůty“) je v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu oznámeno pouze tomu, 
komu je lhůta určena. 

Žadatel byl v usnesení o určení lhůty poučen zejména o skutečnosti, tuto lhůtu může stavební úřad 
na žádost žadatele v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 správního řádu za podmínek stanovených 
v ustanovení § 39 odstavec 1 správního řádu usnesením přiměřeně prodloužit. 

Stavební úřad v  souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu současně s  výzvou a výrokem č. I 
o určení lhůty k provedení výkonu s přihlédnutím k ustanovení § 86 odst. 5 stavebního zákona a § 64 odst. 1 
písm. a) správního řádu územní řízení přerušil v souladu s § 64 odst. 4 správního řádu na dobu nezbytně 
nutnou, nejdéle do 31.07.2017, tak jak je stanoveno ve výroku č. II o přerušení územního řízení usnesení 
ze dne 17.05.2017 pod č. j.: MUDK-VÚP/40884-2017/mrk10126-2017. 

Dne 29.05.2017 podali Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 
00  Praha 47 a Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 
47 žádost o povolení výjimky z ustanovení §24a odst. 2 písm. a) a d) vyhlášky č. 501/2006 (zaevidováno pod 
číslem případu VÚP/43978-17/mrk dále též „žádost o udělení výjimky“). Předmětem žádosti o udělení 
výjimky je stavba "vrtaná studna“ na pozemcích dle katastru nemovitostí: p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice 
a současně doplnili žádost ve smyslu výzvy 

Po prostudování žádosti o umístění stavby a žádosti o povolení výjimky stavební úřad dospěl k závěru, 
že spolu věcně souvisejí, že je předmětná umisťovaná stavba navržená v oblasti, kde je její umístění vzhledem 
k poměrům v území jednoznačné, žádosti se týkají téhož předmětu řízení a povaha věci, účel řízení ani 
ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby byla řízení spojena. Vzhledem 
k uvedenému rozhodl stavební úřad o spojení územního řízení a řízení o povolení výjimky v souladu s § 140 
odst. 1 a 4 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení ze dne 30.05.2017 pod č. j.: MUDK-
VÚP/44457-2017/mrk10126-2017/mrk. Podle § 140 odst. 4 správního řádu se toto usnesení pouze dne 
30.05.2017 poznamenalo do spisu, o čemž Vás stavební úřad tímto v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 
správního řádu tímto vyrozumívá.  

Dne 30.05.2017 bylo společné územní řízení a řízení o povolení výjimky (dále též „společné řízení“ 
zahájeno. 

Stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby společně se všemi předloženými 
doklady a podklady podle ustanovení § 76; § 79 a souvisejících ustanovení § 103; § 104 a § 86 stavebního 
zákona, dle ustanovení § 90 a § 169 a § 94 odst. 4 stavebního zákona a souvisejících právních přepisů. 

Stavební úřad zkoumal, byla-li přiložená dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracována 
oprávněnou osobou. 

Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí vypracoval Martin Hanuš, Autorizovaný technik pro 
vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické ČKAIT 0601447. 

Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je dle ustanovení § 158 stavebního zákona 
vybraná činnost ve výstavbě, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a tyto mohou 
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu, 
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tedy zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále též „zákon 360/1992“).  

Martin Hanuš, Autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické ČKAIT 
0601447, jsou dle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě aktivními členy 
této instituce.   

Autorizovaný technik je ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 360/1992 v rozsahu oboru, popřípadě 
specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat zejména tyto vybrané činnosti: 

 a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, jestliže 
celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace; 

Z uvedeného je zřejmé, že dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je zpracována oprávněnou 
osobou, dokumentace obsahuje části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben 
druhu a významu stavby a podmínkám v území. 

Stavební úřad přezkoumal náležitosti žádosti. Žádost byla předložena na předepsaném formuláři, na příloze 
č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu (dále též „vyhláška 503/2006“), v souladu s ustanovením § 86 odst. 7 stavebního zákona. 

Stavební úřad zkoumal příslušnost podané žádosti následovně: Realizace vrtané studny na základě 
posouzení dle ustanovení § 76 stavebního zákona, který upravuje nutnost vydání územního rozhodnutí pro 
umístění stavby, na základě posouzení dle ustanovení § 108 stavebního zákona, který poukazuje na nutnost 
vydání stavebního povolení u staveb všeho druhu, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení a na 
základě posouzení dle souvisejících ustanovení § 79, § 103 stavebního zákona, ve smyslu souvisejícího 
právního předpisu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vyžaduje 
stavební povolení a v souladu se jmenovanými ustanoveními, ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 stavebního 
zákona územní rozhodnutí. Stavební úřad je vzhledem k uvedenému věcně příslušný pouze k vydání 
územního rozhodnutí. 

Stavební úřad přezkoumal obsah předložené žádosti včetně připojených podkladů ve smyslu ustanovení 
§ 86 odst. 2 stavebního zákona, přičemž lze konstatovat, že připojené podklady jsou předloženy 
ve stanoveném rozsahu. 

Stavební úřad dále zkoumal, je-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního 
zákona, nebo jestliže by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem nebo zvláštními právními předpisy a dospěl k závěru, že umístěním a realizací záměru nemohou 
být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a ve smyslu kladných stanovisek dotčených orgánů 
ani zájmy chráněné zvláštními právními předpisy. 

Obec Vilantice má pro koordinovaný rozvoj svého území schválený Územní plán  obce Vilantice, a to 
Zastupitelstvem obce Vilantice obecně závaznou vyhláškou s účinností 01.07.2006 (dále též „ÚP Vilantice“). 

Územní plán je v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona závazným podkladem pro rozhodování 
stavebního úřadu. 

V textové části ÚP, ověřené doložkou uvedené účinnosti, jsou stanoveny podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, s určením hlavního využití, včetně vymezení zastavěného území, zastavitelných 
ploch a nezastavěného území. Funkční plochy jsou vymezeny jako plochy stávající/stabilizované a navržené 
s určenou funkční regulací. 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v grafické části ÚP Vilantice (Hlavní výkres) pokryty barvou. 
Ke každé funkční ploše je přiřazena specifická barva. V grafické části ÚP Vilantice jsou dále stabilizované 
plochy značeny barevně (plně) a totožné návrhové plochy určené pro rozvoj obce Vilantice jsou v grafické 
části ÚP vyznačeny totožnou barvou (výrazně ohraničený pouze obvod jednotlivé plochy), přičemž je zřejmý 
soulad barevného značení v Hlavním výkresu a v jeho legendě a tento identifikátor tvoří jednoznačnou 
vazbu Hlavního výkresu ÚP Vilantice s textovou částí ÚP Vilantice.  

Dle textové části ÚP je zřejmé následující:  
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„Venkovská obytná zóna“ 

Přípustné: 

 Rodinné domy 

 Drobné stavby, plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní 

 Rekreační domy a chalupy 

 Stavby pro obchod a služby, veřejné stravování a přechodné ubytování 

 Stavby pro podnikání při jejichž činnosti negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování  vod apod.) nepřekročí na sousedních 

pozemcích limity uvedené v příslušných právních předpisech. 

 Stavby technické vybavenosti. 

 Garáže jako součást obytných staveb 

 Místní a účelové komunikace 

 Sportovní zařízení a stavby 

Nepřípustné: 

 Stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a pro skladování 

 Čerpací stanice pohonných hmot 

Dle grafické části ÚP Vilantice je zřejmé následující: 
Stavba vrtaná studna na pozemku p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice je umístěna ve stabilizované ploše zastavěného 
území s funkčním využitím „Venkovská obytná zóna“. 

Dle textové části ÚP Vilantice je mimo jiné zřejmé, že v dotčené ploše „Venkovská obytná zóna jsou 
přípustné stavby technické vybavenosti. 

Rozsah stavby nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí v souladu s ustanovením § 4 zákon 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., v souladu s přílohou č. 1 téhož zákona. 

Na základě výše uvedeného zkoumání a vzhledem k charakteru stavby, neboť se jedná zejména o podzemní 
stavbu, která svým charakterem nenaruší stávající krajinný ráz, nenaruší územní systém ekologické stability 
v dané lokalitě, umístěním stavby se nezmění stávající bonita půdně ekologických jednotek, podstatně 
se nezmění odtokové poměry, nebude narušeno využití území pro navržený účel, uskutečněním záměru 
nebude znemožněna zástavba na okolních pozemcích, také jedná se o stavbu, která není zdrojem hluku, 
zápachu a jiných škodlivých emisí a při vyhodnocení konkrétních parametrů, negativních vlivů výše 
specifikovaného záměru na okolí včetně jeho intenzity v územním řízení stavební úřad v součinnosti 
s dotčenými orgány, potažmo s jejich stanovisky, neshledal vážné střety, které by bránily umístění stavby, 
a proto lze konstatovat, že dle výše uvedeného je navrhovaná stavba „vrtané studny“ na pozemku 
p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice v souladu s platným Územním plánem obce Vilantice.  

Stavební úřad vzhledem k uvedenému posouzení, jelikož žádost obsahuje požadované náležitosti, 
dne 30.05.2017 pod č. j.: MUDK-VÚP/44502-2017/mrk10126-2017 (dále též „oznámení“) podle § 87 odst. 1 
a 3 stavebního zákona a dle ustanovení § 47 správního řádu zahájení společného řízení dotčeným orgánům 
a známým účastníkům společného řízení a současně upustil od ústního jednání, jelikož mu jsou dobře 
známy poměry v území a žádost o umístění stavby a žádost o povolení výjimky poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení záměru a současně stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci společného řízení 
uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Tato lhůta byla stanovena 15 dnů od doručení 
oznámení. 

Předmětem oznámení je stavba "vrtaná studna“ na pozemku dle katastru nemovitostí p. p. č. 69 (zahrada) 
v k. ú. Vilantice. 

Stavební úřad v oznámení účastníky a dotčené orgány poučil o následujících skutečnostech, zejména 
o uplatnění stanovisek a námitek: 
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… „K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude ve smyslu § 89 
odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, úřední dny pondělí, středa: 8:00 - 17:00 
hod., úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 11:30 hod.). 

Stavební úřad dává tímto ve smyslu  ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům společného řízení 
před vydáním společného rozhodnutí možnost seznámit se s podklady pro společné rozhodnutí, nahlédnout 
do spisového materiálu a zároveň mají možnost vyjádřit se k úplnosti spisového materiálu, a to až do vydání 
rozhodnutí, neboť do 3 pracovních dnů ode dne uplynutí výše uvedené lhůty dojde ke shromáždění spisového 
materiálu, přičemž do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující jeho počátek – den 
doručení oznámení, a to poslednímu účastníkovi společného řízení (§ 40 odst. 1 správního řádu). Nahlédnout 
do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se k nim je možno v kanceláři č. 351 odboru výstavby a ÚP Městského 
úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním 
územního rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. K tomuto je třeba uvést, že jestliže si adresát 
uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne, písemnost se 
považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu).  

Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu 
zásady koncentrace řízení v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.   

V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.  

V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků společného 
řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo 
stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní 
předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou adresovanou na MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem – odbor výstavby a ÚP. O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude 
v daném řízení zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a to formou usnesení v souladu 
s ustanovením § 28 správního řádu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Poučení o námitkách ve společném řízení dle ustanovení § 89 a § 94 odst. 4 stavebního zákona: 
(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, 

a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 
Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle 
§ 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim 
nepřihlíží. 

(2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. 

(3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, 
se nepřihlíží. 

(4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 
je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

(5) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 jsou tímto účastníci řízení poučeni. 

(6) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných 
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě 
o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí 
v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.“… 
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Dle písemného dokladu, které stvrzuje, doručení oznámení je zřejmé, že toto oznámení, osobám neznámým 
doručené veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu, bylo doručeno maximálně 
dne 15.06.2017. Stavební úřad vyhodnotil individuálně data doručení oznámení jednotlivým účastníkům 
územního řízení a dotčeným orgánů, z důvodu rovných podmínek, a to v případě patnácti denní lhůty 
k uplatnění závazných stanovisek a námitek a v případě lhůty k uplatnění vyjádření se k podkladům 
územního rozhodnutí. Tohoto práva ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil. 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením 27 správního řádu a § 85 
stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby vč. způsobu 
jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl 
k závěru, že účastníky) územního řízení (ověřeno výše uvedeným výpisem z katastru nemovitostí, včetně 
odůvodnění vlastnických a jiných práv, dle citovaných ustanovení jsou:  

 Ing. Miroslav Suchánek, nar. 15.09.1949, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47, 
jakožto účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením 
§ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jakožto žadatel; Účastník řízení v souladu s § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona jako vlastník pozemku p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice, na kterém 
má být požadovaný záměr uskutečněn; Účastník řízení v souladu s § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1119/11 a st. p. č. 22 v k. ú. Vilantice, včetně stavby 
jež je její součástí a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; Účastník 
řízení v souladu s § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako oprávněný z věcného břemene 
k sousednímu pozemku p. p. č. 1263/1 v k. ú. Vilantice a jeho vlastnické právo může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Ing. Pavla Suchánková, nar. 08.11.1948, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00  Praha 47, jakožto 
účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 
odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jakožto žadatel; Účastník řízení v souladu s § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona jako vlastník pozemku p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice, na kterém 
má být požadovaný záměr uskutečněn; Účastník řízení v souladu s § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1119/11 a st. p. č. 22 v k. ú. Vilantice, včetně stavby 
jež je její součástí a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; Účastník 
řízení v souladu s § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako oprávněný z věcného břemene 
k sousednímu pozemku p. p. č. 1263/1 v k. ú. Vilantice a jeho vlastnické právo může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č. p. 101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, jakožto účastník 
řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s § 85 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona, jakožto obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; Účastník řízení v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku 
p. p. č. 1119/6; 1121/2 v k. ú. Vilantice a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno; Účastník řízení v souladu s § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako oprávněný 
k sousednímu pozemku p. p. č. 1125/5 v k. ú. Vilantice a jeho jiné právo může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno; 

 ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, jakožto 
účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako oprávněný z věcného břemene k sousednímu pozemku 
p. p. č. 1194/1 v k. ú. Vilantice a jeho jiné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Michal Štípek, nar. 23.07.1972, Vilantice č. p. 18, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, jakožto účastník 
řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 73; 688; 693/7; 1203/3 
a st. p. č. 24 v k. ú. Vilantice, včetně stavby jež je její součástí a jeho vlastnické právo může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno; Účastník řízení v souladu s § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako 
oprávněný k sousednímu pozemku p. p. č. 1119/11 v k. ú. Vilantice a jeho jiné právo může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno; 
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 ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, jakožto 

účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona jako vlastník stavby na pozemku p. p. č. 69 v k. ú. Vilantice, na kterém 
má být požadovaný záměr uskutečněn;  

 Bohumila Sehnoutková, nar. 24.12.1954,Bratří Štefanů č. p. 807/36, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové 3, jakožto účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 68; 699 
a st. p. č. 18 v k. ú. Vilantice, včetně stavby jež je její součástí a jeho vlastnické právo může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno; 

 GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, jakožto účastník řízení 
v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona jako oprávněný z věcného břemene k sousednímu pozemku p. p. č. 68; 62; 
70/1; 1125/5; 71; 1203/3; 688; 1119/6; 1121/2 a st. p. č. 115 v k. ú. Vilantice a jeho jiné právo může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996,Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec 
Králové 4, jakožto účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako oprávněný s právem hospodařit se svěřeným 
majetkem kraje k sousednímu pozemku p. p. č. 1194/1 v k. ú. Vilantice a jeho jiné právo může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Vítězslav Pankrác, nar. 09.02.1959, Hellichova č. p. 394/7, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011, 
jakožto účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením 
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 690 a st. p. č. 19 v k. ú. 
Vilantice, včetně stavby jež je její součástí a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno; 

 František Pankrác, nar. 01.05.1932, Vratislavská č. p. 391/16, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81, jakožto 
účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako oprávněný k sousednímu pozemku p. p. č. 690 a st. p. č. 19 
v k. ú. Vilantice, včetně stavby jež je její součástí a jeho jiné právo může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno; 

 M&M investiční s.r.o., IČO 28779827, Nádražní č. p. 535/15, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
ztratila v průběhu řízení dle občanského zákoníku svá práva a povinnosti účastníka společného řízení, 
neboť dle aktuálního výpisu ke dni 28.06.2017 je zřejmé, že dle zápisu v KN ze dne 13.06.2017 
se zpětnou účinností ke dni 19.05.2017 pozbyla vlastnická práva k sousednímu pozemku p. p. č. 62 a st. 
p. č. 21 v k. ú. Vilantice, včetně stavby jež je její součástí a nabyl je Pavel Bauer, nar. 27.04.1986, Labská 
kotlina č. p. 1010/56, 500 02  Hradec Králové 2; 

 Pavel Bauer, nar. 27.04.1986, Labská kotlina č. p. 1010/56, 500 02  Hradec Králové 2, jakožto účastník 
řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. 
b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 62 a st. p. č. 21 v k. ú. Vilantice, včetně 
stavby jež je její součástí a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Oldřich Řehák, nar. 30.10.1956, U Nemocnice č. p. 867, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, jakožto 
účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 70/1; 1122; 1810 a st. p. č. 115 
v k. ú. Vilantice, včetně stavby jež je její součástí a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno; 

 Luboš Křeček, nar. 03.07.1947, Bavlnářská č. p. 580, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, jakožto 
účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 71; 76/1; 1125/5 v k. ú. Vilantice 
a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Zdeňka Křečková, nar. 08.08.1947, Bavlnářská č. p. 580, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, jakožto 
účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 
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odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 71; 76/1; 1125/5 
v k. ú. Vilantice a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005,Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové 3, jakožto účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako oprávněný s právem hospodařit se svěřeným 
majetkem státu k sousednímu pozemku p. p. č. 1263/11 v k. ú. Vilantice a jeho jiné právo může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

 Pozůstalí po dne 19.09.2015 zemřelém Jiřím Peterovi, nar. 17.07.1939, Vilantice č. p. 28, 544 01  Dvůr 
Králové nad Labem 1, jakožto účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, 
v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako oprávněný z věcného břemene 
k sousednímu pozemku p. p. č. 1263/1 v k. ú. Vilantice a jeho jiné právo může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno; 

 Zdeňka Řeháková, nar. 01.10.1959, U Nemocnice č. p. 867, Pražské Předměstí, 551 01  Jaroměř 1, 
jakožto účastník řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením 
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1122; 1810 
v k. ú. Vilantice a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

 GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, jakožto účastník 
řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. 
b) stavebního zákona jako vlastník stavby na sousedním pozemku sousedním pozemku p. p. č. 1194/1 
v k. ú. Vilantice a jeho vlastnické právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 

Stavební úřad ověřil vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn a zároveň vlastnická práva a jiná práva k sousedním pozemkům a sousedním 
stavbám, která v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 stavebního zákona můžou být územním rozhodnutím, 
přímo dotčena na základě kopie katastrální mapy z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 
30.05.2017 (tedy před vypravením oznámení), přičemž aktuální stav byl ověřen dne 28.06.2017 (tedy před 
vypravením tohoto rozhodnutí ve věci). Dle výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 
30.05.2017 (tedy před vypravením oznámení), přičemž aktuální stav byl ověřen dne 28.06.2017 (tedy před 
vypravením tohoto rozhodnutí ve věci) vše ověřeno Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
katastrální pracoviště Trutnov, vyhotoveno dálkovým přístupem (dále jen „výpis“), jsou zřejmá výše 
uvedená vlastnická a jiná práva.  

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do územního řízení nepřizval, neboť vzhledem 
k tomu, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin, nebo jiných škodlivých imisí 
a emisí nad stanovené limity příslušnými právními předpisy, vzhledem ke způsobu jejího dokončení, 
způsobu jejího užívání a zejména v souvislosti se vzdáleností těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební 
úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena. 

Účastenství se, nad stavebním úřadem určený okruh účastníků, nikdo nedomáhal; V maximální stanovené 
15- ti denní lhůtě od doručení oznámení, ve které mohli účastníci spolčného řízení uplatnit námitky 
a dotčené orgány závazná stanoviska, nikdo z uvedených nevyužil svého práva; V téže lhůtě současně nikdo 
z veřejnosti, i když nebyla vyzvána, neuplatnil připomínky, v opačném případě byl stavební úřad připraven 
zkoumat dle ustanovení § 28 správního řádu a ustanovení § 89 stavebního zákona, spornost jeho 
účastenství v územní řízení a zde se jedná o připomínku z řad veřejnosti, nebo o námitku účastníka 
územního řízení, kterou by stavební úřad posoudil dle ustanovení § 89 odst. 6 stavebního zákona.  

V oznámení stavební úřad, jak již bylo uvedeno, mimo jiné dále poučil dotčené orgány a účastníky územního 
řízení o právech zakotvených v ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. 

Uvedených práv ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil a současně nikdo z účastníků územního řízení nepožádal 
o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu ustanovení § 41 správního řádu. 

Na závěr lze konstatovat: Stavební úřad posoudil záměr žadatele a přezkoumal žádosti a připojené podklady 
ve společném řízení dle ustanovení § 76 a § 79 stavebního zákona, § 103 stavebního zákona, dle ustanovení 
§ 84 až § 92 stavebního zákona, projednal jej s účastníky územního řízení a s dotčenými orgány a zjistil, 
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že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených 
závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Stanoviska dotčených orgánů 
nejsou záporná ani protichůdná, byla zkoordinována a podmínky v nich obsažené byly zahrnuty 
do podmínek tohoto rozhodnutí. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

V provedeném společném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předloženou žádost 
včetně připojených podkladů zejména z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona a dospěl 
k závěru, že záměr žadatele (umístění stavby) včetně předložené dokumentace stavby, záměr je v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území. Předložená dokumentace je v souladu 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů; a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 90 
stavebního zákona. 

Stavební úřad vzhledem k uvedenému vyhověl žádosti a rozhodl ve věci „vrtaná studna“ na pozemcích 
p. p. č. 69 v  k. ú. Vilantice způsobem uvedeným ve výrocích tohoto rozhodnut, za podpory ustanovení 
ve výrocích uvedených.  

Stavební úřad žadatele upozorňuje zejména na tyto skutečnosti: 

Stavební povolení se vyžaduje ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 stavebního zákona u staveb všeho druhu 
bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo 
zvláštní právní předpis jinak. 

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 stavebního zákona. Toto 
opatření nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení popřípadě jiné opatření 
dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.  

Vzhledem k těmto skutečnostem nelze se  stavbou „vrtaná studna“ na pozemcích p. p. č. 69 v  k. ú. Vilantice 
započít. 

P o u č e ní   
I. Proti rozhodnutí o povolení výjimky se mohou účastníci územního řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího 
stavebního úřadu.  

II. Proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci územního řízení odvolat ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího 
stavebního úřadu.  

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu). 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
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Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení popřípadě jiné opatření 
dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem, zejména rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace pro provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, o které je povinen požádat zhotovitel 
včas před vstupem na silniční pozemek u příslušného silničního správního úřadu. 

V souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání proti 
rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (rozhodnutí o povolení výjimky) odkladný účinek i vůči rozhodnutí 
s navazujícím výrokem (územní rozhodnutí). 

Vypraveno dne 10. července 2017                           

„otisk úředního razítka“ 

Kateřina Mráčková 
Odborný referent 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................ 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce  

(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................ Sejmuto dne........................ 
 
 

  

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

Obecní úřad Vilantice tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – veřejné vyhlášky na úřední desce 
a elektronické desce úřadu po dobu 15- ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí – veřejné 
vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Odbor výstavby a územního plánování Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto rozhodnutí – veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce 
a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

 

 

 

Správní poplatek  
Poplatek ve výši 5300,- Kč variabilní symbol 8008006719, poplatek stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jako součet položky 17 bod 5. a položky 17 bod 1 
písm. g) byl uhrazen.   
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Doručí se:  
Účastníci společného řízení: 

(Veřejná vyhláška) 
Obecní úřad Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č. p. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 

Vyvěšení pro: 
Osoby, které stavebnímu úřadu ve smyslu ustanovení § 32 správního řádu nejsou známy: 
Pozůstalí po dne 19.09.2015 zemřelém Jiřím Peterovi, nar. 17.07.1939, Vilantice č. p. 28, 544 01  Dvůr 
Králové nad Labem 1, jakožto oprávnění z věcného břemene k  pozemku p. p. č. 1263/1 v k. ú. Vilantice, 
tedy osoby, jejichž jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno. 

(Doporučeně do vlastních rukou, datová schránka) 
Ing. Miroslav Suchánek, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00 Praha 47 
Ing. Pavla Suchánková, Pod Klaudiánkou č. p. 1016/15, Podolí, 147 00 Praha 47 
Obec Vilantice, IDDS: y3vbjyn 
 sídlo: Vilantice č. p. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
Bohumila Sehnoutková, Bratří Štefanů č. p. 807/36, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 
Vítězslav Pankrác, Hellichova č. p. 394/7, Praha 1- Malá Strana, 118 00 Praha 011 
František Pankrác, Vratislavská č. p. 391/16, Praha 8- Bohnice, 181 00 Praha 81 
Pavel Bauer, Labská kotlina č. p. 1010/56, 500 02 Hradec Králové 2 
Oldřich Řehák, U Nemocnice č. p. 867, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1 
Luboš Křeček, Bavlnářská č. p. 580, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1 
Zdeňka Křečková, Bavlnářská č. p. 580, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
Zdeňka Řeháková, U Nemocnice č. p. 867, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1 
Jitka Pankrácová, IDDS: cajh4pv 
 trvalý pobyt: Hellichova č. p. 394/7, Praha 1- Malá Strana, 118 00 Praha 011 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
Michal Štípek, Vilantice č. p. 18, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 

Dotčené orgány 
(Kurýr, datová schránka) 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora, 
 náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
Obec Vilantice, Civilní ochrana, IDDS: y3vbjyn 
 sídlo: Vilantice č. p. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Na vědomí: 
M&M investiční s.r.o., IDDS: gt7gs3m 
 sídlo: Nádražní č. p. 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
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