Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.:
MUDK-VÚP/50723-2021/mrk18814-2020
Spis. a skart. znak:
328.3 S
Počet příloh:
0
Počet listů příloh:
0
Vyřizuje: Kateřina Mráčková
Telefon: 499 318 265
E-mail:
mrackova.katerina@mudk.cz
Datum:

08.06.2021

Účastníci řízení:
Žadatel:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje ELPROM CZ s.r.o., IČO 27528448, Hálkova č.p. 875, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Ostatní účastníci:
Petr Ludvík, nar. 08.08.1965, Velký Vřešťov č.p. 121, 544 54 Velký Vřešťov,
František Ludvík, nar. 25.03.1930, Velký Vřešťov č.p. 121, 544 54 Velký Vřešťov,
Marie Ludvíková, nar. 15.12.1968, Velký Vřešťov č.p. 121, 544 54 Velký Vřešťov,
Marie Plachetková, nar. 18.09.2000, Velký Vřešťov č.p. 121, 544 54 Velký Vřešťov,
Petra Kozmová, nar. 26.07.1967, Durychova č.p. 1393/2, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12,
Městys Velký Vřešťov, IČO 00484776, Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov,
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČO 48172898,
Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
Zdeněk Babka, nar. 03.03.1964, Štechova č.p. 685/1, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9,
Monika Matysová, nar. 24.03.1965, Bílé Poličany č.p. 36, 544 52 Výdejní místo Bílé Poličany,
Alena Dubská, nar. 26.02.1942, Haškova č.p. 1237/10, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2,
Jiří Vlačiha, nar. 27.02.1959, Velký Vřešťov č.p. 5, 544 54 Velký Vřešťov,
Městys Velký Vřešťov, IČO 00484776, Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov,
Šárka Huňková, nar. 05.06.1960, Pod Strání č.p. 565/5, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6,
Eliška Hendrychová, nar. 14.02.1976, Chlum č.p. 38, 503 12 Všestary,
Milan Heřman, nar. 22.04.1984, Velký Vřešťov č.p. 117, 544 54 Velký Vřešťov,
Karel Kučera, nar. 07.04.1975, Zámeček č.p. 628/3b, Třebeš, 500 08 Hradec Králové 8,
Zuzana Kavalírová, nar. 20.12.1969, Zámeček č.p. 628/3b, Třebeš, 500 08 Hradec Králové 8,
Jaroslav Malý, nar. 03.11.1946, Velký Vřešťov č.p. 130, 544 54 Velký Vřešťov

USNESENÍ
ZASTAVENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 23.07.2020 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost ELPROM CZ s.r.o., IČO 27528448, Hálkova č.p.
875, 508 01 Hořice v Podkrkonoší žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení
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(zaevidováno pod číslem případu VÚP/61014-20/mrk dále též „žádost“). Předmětem této žádosti
je stavba:

"Velký Vřešťov, knn pro lokalitu“
na pozemcích dle katastru nemovitostí: pozemková parcela číslo (dále též „p. p. č.“) 255/7; 294/3;
294/4; 294/5; 294/6; 294/7; 294/8; 294/10; 294/11; 294/15; 294/16; 1167; 1174; 1206/8 v katastrálním
území (dále též „k. ú.“) Velký Vřešťov (dále též „stavba/stavební záměr“).
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 tímto
v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení
zastavuje.
Účastníkem řízení je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje ELPROM CZ s.r.o., IČO 27528448, Hálkova č.p. 875, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Odůvodnění:
Dne 23.07.2020 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost ELPROM CZ s.r.o., IČO 27528448, Hálkova č.p.
875, 508 01 Hořice v Podkrkonoší žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení
(zaevidováno pod číslem případu VÚP/61014-20/mrk dále též „žádost“). Předmětem této žádosti
je stavba "Velký Vřešťov, knn pro lokalitu“ na pozemcích dle katastru nemovitostí p. p. č. 255/7; 294/3;
294/4; 294/5; 294/6; 294/7; 294/8; 294/10; 294/11; 294/15; 294/16; 1167; 1174; 1206/8 v k. ú. Velký
Vřešťov (dále též „stavba/stavební záměr“).
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 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. 4 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu vyzval žadatele k doplnění předložené žádosti v souladu s uvedenými ustanoveními
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
Údaje a podklady k doplnění viz. výše uvedená výzva.
Ve výzvě stavební úřad žadatele poučil zejména o následcích neuposlechnutí výzvy:
… „Zjištěné nedostatky žádosti byly vyvozeny pouze z předložených neúplných podkladů, 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 zapracovány do předložené dokumentace, stavební úřad
opětovně vyzve žadatele k odstranění případných nedostatků plynoucích z doplnění.
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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. 4 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 žadateli ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 39
odst. 1 správního řádu stanovil lhůtu do 30.11.20209, jako lhůtu přiměřenou, ve které je povinen
stavebnímu úřadu předložit náležitosti citované ve výše uvedené výzvě. Stavební úřad žadateli určil tuto
přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, neboť ji neurčuje stavební zákon, tak jak je stanoveno ve výroku
č. I tohoto usnesení. 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.
Lhůtu k provedení úkonu 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 výše uvedenou výzvou
a výrokem č. I o určení lhůty k provedení výkonu s přihlédnutím k ustanovení § 86 odst. 4 stavebního
zákona a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení přerušuje v souladu s § 64 odst. 4 správního
řádu na dobu nezbytně nutnou, tak jak je stanoveno ve výroku č. II tohoto usnesení.
Stavební úřad dne 26.11.2020 pod č. j.: MUDK-VÚP/104304-2020/mrk18814-2020oznámil zahájení
územního řízení.
Dne 01.06.2021 pod číslem případu VÚP/48120-21/mrk žadatel učinil podání, kterým vzal zpět žádost
ze dne 23.07.2020. Vzhledem k uvedenému stavební úřad územní řízení zastavil tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto usnesení, za podpory ustanovení ve výroku uvedeném.

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území
a chránit důležité zájmy v území lze ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 stavebního zákona jen na základě
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
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 tento zákon
nebo zvláštní právní předpis jinak.
Toto opatření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření stavebního úřadu, které je zapotřebí pro umístění
stavby ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 stavebního zákona, 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 s výše uvedenou stavbou nelze započít.

Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, a to
do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním, učiněným u správního orgánu (stavební úřad), který jej
vydal. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný
účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v
jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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 (§ 82 odst. 2 správního řádu).
Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení
výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z
účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci (§ 82 odst. 3 správního
řádu).
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon,
musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního řádu).
Vypraveno dne 9. června 2021

„otisk úředního razítka“
Kateřina Mráčková
Odborná referentka

Toto usnesení 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 usnesení.
Úřad městyse Velký Vřešťov tímto žádáme o vyvěšení tohoto usnesení – veřejné vyhlášky na úřední
desce a elektronické desce úřadu po dobu 15- ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení usnesení – veřejné
vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení – veřejná vyhláška bude vyvěšena
i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
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Obdrží:
Účastníci řízení
pozůstalí po dne 11.12.2020 zemřelém Jaroslavu Malém, Velký Vřešťov č.p. 130, 544 54 Velký Vřešťov
(veřejná vyhláška)
Městys Velký Vřešťov, IDDS: metbkdk
sídlo: Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č. p. 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
(doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky)
ELPROM CZ s.r.o., IDDS: fir3wyi
sídlo: Hálkova č.p. 875, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Zastoupení pro:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Zdeněk Babka, Štechova č.p. 685/1, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
Monika Matysová, Bílé Poličany č.p. 36, 544 52 Výdejní místo Bílé Poličany
Alena Dubská, Haškova č.p. 1237/10, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Městys Velký Vřešťov, IDDS: metbkdk
sídlo: Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov
Šárka Huňková, Pod Strání č.p. 565/5, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Eliška Hendrychová, Chlum č.p. 38, 503 12 Všestary
Milan Heřman, Velký Vřešťov č.p. 117, 544 54 Velký Vřešťov
Karel Kučera, Zámeček č.p. 628/3b, Třebeš, 500 08 Hradec Králové 8
Zuzana Kavalírová, Zámeček č.p. 628/3b, Třebeš, 500 08 Hradec Králové 8
Petr Ludvík, Velký Vřešťov č.p. 121, 544 54 Velký Vřešťov
František Ludvík, Velký Vřešťov č.p. 121, 544 54 Velký Vřešťov
Marie Ludvíková, Velký Vřešťov č.p. 121, 544 54 Velký Vřešťov
Marie Plachetková, Velký Vřešťov č.p. 121, 544 54 Velký Vřešťov
Jiří Vlačiha, Velký Vřešťov č.p. 5, 544 54 Velký Vřešťov
Petra Kozmová, Durychova č.p. 1393/2, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12
Městys Velký Vřešťov, IDDS: metbkdk
sídlo: Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Dotčené orgány
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - koordinátor,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Městys Velký Vřešťov, Civilní ochrana, IDDS: metbkdk
sídlo: Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov
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