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ozNÁMENí o poKRAčovÁní spoJENÉHo úzEMnínoA sTAvEBníno

Řízrní

veřejnou vyhláškou
Městslcý úřad Česká Skalice, odbor rnýstavby a životníhoprostředí, jako věcně a místně příslušný
stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") obdržel
dne 12, prosince 20t2žádost pana Libora Bureše (dat. nar.6.12.1960) a paní Heleny Burešové(dat.
nar. 3,2.1961), oba bytem Upská 552, 54I 02 Trutnov 4 (dále jen ,,žadatelď) o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení pro stavby - rodinný dům na
pozemku p.č.35tl2 dle KN k.ú, Proruby, garáž spřístřeškem na pozemku p,č.35Il2 dle KN k.ú.
Proruby, bezodtoková odpadní jímka na pozemku p.č. 35Ll2 dle KN a p.č. 348 dle KN k.ú.

Proruby, studna na pozemku p.č. 34B dle KN k.ú. Proruby, splašková kanalizačnípřípojka na
pozemku p.č,35Il2 dle KN k.ú. Proruby, oplocení na pozemku p.č. 351/2 dle KN a p.č. 348 dle KN,
oba k,Ú, Proruby, vodovodní přípojka na pozemku p.č, 34B dle KN a p.č. 351/2 dle KN , oba k.ú.
Proruby, hlavní domovní vedení NN na pozemku p,č. 3aB dle KN a p.č. 351/2 dle KN, oba k.ú.
Proruby, zpevněné plochy na pozemku p,č.35Ll2 dle KN k.ú. Proruby a sjezd ze stavebního pozemku
na přilehlou nemovitost p.č. al6l3 dle KN k.ú. proruby.

Usnesením č.j, 4BLOl2O13/VÝSr/Bar ze dne 11. října 2013 bylo rozhodňuto o spojení řízení ve věci
na žádost stavebníka pana Libora
BureŠe usnesením Č,j, 2195l2014/WST/Bar ze dne 28. května 2014 ze spojeného územníhoa
stavebního řÍzení vyloučeny stavby, které je možnéumístit v předstihu ještě před zajištěním
odpovídajkí příjezdové pozemní komunikace a byly projednány v samostatném územním řízení. Jedná
se o vftanou studnu v místě prŮzkumného vrtu v severozápadním rohu pozemku p.č. 34B dle KN k.ú.
Proruby s vodovodní přípojkou na pozemku p,č. 34B dle KN a p,č. 35ll2 dle KN, oba k.ú. Proruby,
splaškovou kanalizační přípojku v délce 30 m k plánované bezodtokové odpadní jímce na pozemku
p.Č. 35Il2 dle KN a p.č, 34B dle KN, oba k.ú. Proruby, domovní vedení NN od stávajítrí pojistkové
skříně s elektroměrem přijihornýchodní hranici p.č.35LlZ dle KN k.ú. Proruby a od studny pro ovládání
Čerpadla v celkové délce 82 m na pozemku p.č. 34B dle KN a p,č. 351/2 dle KN, oba k.ú. Proruby,
zpevněné plochy se sjezdem na pozemku p,č,35Il2 dle KN k.ú. Proruby a oploceníobvodu pozemku
p.Č, 35Il2 dle KN k.Ú. Proruby. Zpevněné plochy do 300 m2 se sjezdem na komunikaci podle
přechodného ustanovení v té době platného stavebního zákona čl. II odst. 12 ve spojení
s ustanovením § 80 odst. 3 písm. b) a § 103 odst. 1 písm, e) bod 17 stavebního zákona a podle
ustanovenÍ§ 79 odst.'2 písm. i) a § 103 odst. 1písm. a) jižvydánírozhodnutínevyžadují.
V prŮběhu posuzování záměru bylo zjištěno, že žadatelézahájili bez příslušnéhopovolení stavebního
Úřadu stavby vodovodní přípojky a domovního vedení NN od plánované studny po pozemku p.č. 34B
dle KN k.ú. Proruby. Stavební úřad z tohoto důvodu pro §tto nepovolené rozestavěné stavby zahájil
řízení o nařízení odstranění staveb ve smyslu ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona, územní
řízení pro Mo dvě stavby zastavil a na základě podané žádosti vedl řízení o jejich dodatečném
povolení. Dodatečnépovolení vodovodní přípojky od studny k RD a hlavního domovního vedení NN

rnýše uvedených žádostí. Pro urychlení povolovacího řízení byly
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pro plánovaný rodinný dům, studnu a plánovanou garáž bylo vydáno dne 10, října 2014 pod č.j.
4475l20t4lwSTlBar a nabylo právnímoci dne 11, listopadu 2014,
Územní rozhodnutí pro stavbu studny, splaškovékanalizační přípojky k plánované stavbě bezodtokové
odpadníjímky a oplocení bylo vydáno dne 21. srpna 2014 pod č,j, 3609l20I47/WST/Bar a nabylo
právní moci dne 25. září 20t4 a je dosud platné. Stavební povolení (resp. dodatečnépovolení) pro
studnu včetně povolení nakládání s vodami bylo příslušným vodoprávním úřadem vydáno dne 19.
listopadu 2014 pod č.j. 657 641 1OI41ŽP.

Rodinný dům a garáž s přístřeškem (resp. přístřešek pro parkování se změnou v umístění oproti
původnímunávrhu) na pozemku p.č. 35Ll2 dle KN k,ú. Proruby byly zahájeny také bez příslušného
povolení stavebního úřadu. Z tohoto důvodu stavební úřad zahájil řízení o nařízeníodstranění těchto
staveb ve smyslu ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona, řízení o jejich umístění a povolení
k provedení zastavil a na základě podané žádosti vede řízenío jejich dodatečnémpovolenÍ, Keré není
dosud pravomocně ukončeno.

Pro stavbu bezodtokové odpadníjímky, která má zajišťovat zachycování splaškových odpadních vod,
které budou vznikat provozem a užívánímrodinného domu na pozemku p.č,351lZ dle KN a p.Č.34B
dle KN, oba k,ú. Proruby, hodlal stavební úřad využítzjednodušujícíchpostupŮ dle § 4 odst. 1
stavebního zákona a projednat tuto stavbu ve společnémřízení o dodatečnémpovolení společnése
stavbami rodinného domu a přístřešku pro parkování 2 osobních automobilŮ i v případě, Že nebyla
dosud zahájena. Na podkladě názoru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je pouŽití ustanovení §
4 stavebního zákona, ktený stanoví stavebním úřadům,aby přednostně využÍvali zjednoduŠující
postupy a postupovali talq aby dotčenéosoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za
podmínek stavebního zákona vydat v dané věci pouze jedno rozhodnutí upustili od dalŠÍhopovolování
záměru, v daném případě vyloučeno, Řízenío dodatečnémpovoleníje totiž možné vést pouze pro ty
stavby, Keré ve smyslu ustanovení § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona skuteČně byly provedeny
nebo jsou prováděny bez rozhodnutí, opatření nebo jiného úkonu vyžadovanéhostavebním zákonem,
nikoli pro stavby dosud nerealizované. Z tohoto důvodu zdejšístavební úřad rozhodl z moci úřednío
tom, že ve věci stavby bezodtokové odpadní jímky, s Kerou není dosud započato, povede nacléle
společnémřízení sp.zn. OVZPřízení jejím . umístění povolení k provedení
4O9lltsZlZOtZlWSTlza (viz. opravné rozhodnutí Č.j.: Mucsl504ll2ot7ŇST/Bar ze dne 3. Července
2017, které nabylo právní moci dne 4. srpna Z0I7), V návaznosti na výŠeuvedené bude bezodtoková
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odpadní jímka umístěna podle původní výkresové dokumentace doloženék žádosti o územní
rozhodnutía stavební povolení z roku 2012, ťi. do místa vedle vjezdu na pozemek, kam bvlo olatnÝm
ze dne Zt. srp
'dur
kanalizačnípřípojkyod RD do plánované žumpy.

Pro možnost pokračovat ve spojeném řízenío umístěnía poyolení k provedení bezodtokové odpadní
jímky pro zajištění zachycování splaškorných odpadnkh vod z plánované stavby rodinného domu na
pozemku p,č.351lZ dle KN a p.č. 34B dle KN, oba k.ú. Proruby byly žadatelépan Libor BureŠa paní
Helena Burešová, oba bytem Upská 552, 547 02 Trutnov 4, doručovací adresa: Chvalkovice 12B, 552
04 Chvalkovice v Čechách vyzváni výzvou č.j. MUCS/B06412019lWST/Bar ze dne 11. listopadu 2019
k doplnění žádosti o podklady, které nejsou ve spisové dokumentaci platné. Tyto podklady byly
k dnešnímu dni stavebnímu úřadu předloženy,
Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životníhoprostředí, jako věcně a místně přísluŠný
stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), sděluie
účastníkůmřízeníve ,smyslu § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,správní řád), že v rámci probíhajícíhořízení o umístěnístavby a stavebním povolení pro
stavbu bezodtoková odpadníjímkana pozemku p,č.351/2 dle KN a p.č,34B dle KN, oba k.ú. Proruby,
vedeného zdejšímstavebním úřadem ve věci žádosti pana Libora Bureše, nar.6.12.1960 a paní
Heleny Burešové,nar.3.2.1961, oba bytem Upská 552,54t 02Trutnov 4,byly nashromáŽděny nové
podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, Sdělujeme Vám tedy, že podle § 36 správního řádu,
se máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci s těmito doposud doplněnými podklady
seznámit, popřípadě se k nim vyjádřit v průběhu celého řízení až do doby vydání rozhodnutí. Právo
nahlédnout do spisu mohou dotčenéosoby realizovat v úřední dny (pondělí a středa) v době od 8,00 12.00 a 13.00 - 17.00 hod. nebo v mimoúřední dny (útený, č|vftek, pátek) po předchozí telefonické
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dohodě v kanceláři odboru rnýstavby a životníhoprostředí Městského úřadu Česká Skalice. Nechá-li se
něktený z účastníkůřízenízastupovat, předložíjeho zástupce přijednání písemnou plnou moc,
Městslcý úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životníhoprostředí, jako věcně a místně příslušný
stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 87
odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje pokračováníúzemníhoa stavebního řízeníve věci
bezodtoková odpadníjímkana pozemku p,č,35Il2 dle KN a p,č.34B dle KN, oba k.ú. Proruby.
Veřejné ústníjednáníproběhlo na místě stavby dne 14. listopadu 2013. Do doby veřejného ústního
jednání byla na pozemku umístěna informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí. Jelikož byla žádost o umístění stavby a stavební povolení podána 12, prosince 2012 a řízení
nebylo dosud pravomocně ukončeno, podle ustanovení § 190 stavebního zákona, se dokončípodle
dosavadních právních předpisů, §. podle stavebního zákona ve znění platném v době podání žádosti.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníkůřízenía připomínky veřejnosti musí b,ýt
uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručenítohoto oznámení, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Za doručenípísemnosti veřejnou vyhláškou se považuje podle § 25 odst. 2 správního
řádu 15 den po vyvěšenína úřední desce, písemnost musí b,ýt zároveň zveřejněna téžzpůsobem
umožňujícímdálkorný přístup. Úástnítri řízenímohou nahlížetdo podkladů rozhodnutí v úřední dny
(pondělí a středa) v době od B,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hod. nebo v mimoúřednídny (útený, čtvrte(
pátek) po předchozí telefonické dohodě v kanceláři odboru rnýstavby a životníhoprostředí Městského
úřadu Ceská Skalice. Nechá-li se něktený z účastníkůřízení zastupovat, předloží jeho zástupce při
jednání písemnou plnou moc.
Jelikož jsou zdejšímustavebnímu úřadu dobře známy poměry v územía žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru (viz. popis rnýše) a pro stanovení podmínek k jejímu provedení,

stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1

ohledánína místě.

-./

\ ,i
\

Maftin Řenái<

l
l
,,Ir

NIJ\J

a § 112 odst. 1 stavebního zákona

upouští od

uĚsrsrÝ uŘeo
v čnsrÉsKALIcI
odbor výstavby a ŽP

i

zástupce vedoucí odboru rnýstavby a životníhoprostředí

Rozdě!ovník:
ÚČastníciYlzeni dle § 85 odst. 1 písm. a) a § 1O9 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (viz. §
27 odst. 1 správního řádu)
1. Libor Bureš, Chvalkovice I28,552 04 Chvalkovice v Čechách

Z.

Helena Burešová, Chvalkovice L28,552 04 Chvalkovice v Čechách

4.
5.
6.
7.

Zdeněk Krejzl, Proruby 69, 552 05 Hořičky
Jaroslav Sklenka, Proruby 61, 552 05 Hořičky
Hana Sklenková, Proruby 61, 552 05 HořiČky
Ing. Jan Kylberger, U Prazdroje 76lL3,301 00 Plzeň

ÚČastníciřízení dle § 85 odst. 1 písm. b) a § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (viz. §
27 odst. 2 a 3 správního řádu)
3. Obec Brzice, Brzice Z0,55Z 05 HořiČky
ÚČastníci řizeni dle § 85 odst. 2 a § rO9 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (viz. § 27
odst. 2 a 3 správního řádu)

-

Východní Předměstí, doručovacíadresa

Proruby 59, 552 05 HořiČky
B. Bohumila Kratochvílová, Káranská 373112,108 00 Praha 10 - Malešice
9. Zdeněk Havelka, Čajkovského1688127,13O OO Praha 3 -Žižkov
10. Maftina Havelková, ČajkovskéhoL68Bl27, 130 O0 Praha 3 - ŽižUov

ÚČastníci řizeni dle § 85 odst. 2 a § 1O9 odst.

2a3správníhořádu)
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písm. d) stavebního zákona (viz. § 27 odst.
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II. ZD Dolany, Dolany čp. 57,552 03 Česká Skalice
L2. CEZ Distribuce, a.s., Teplická B74lB, 405 02 Děčín4 (sdělení o existenci energetického zařízení,
sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruKury zn. 010123127L ze dne
31.12.2019)

Dotčenéorgány
13. Městslcý úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 40, 547 6I
Náchod (koordinovanézávazné stanovisko sp.zn.373312013/VYSI/M/HY,SY ze dne 8.4.2013)
14. Městslcý úřad Náchod, odbor životního prostředl Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod
(závazné stanovisko č,j. tzlt&lzll3lzplsvlv ze dne 2.LO.zOL3, závazné stanovisko se souhlasem
k odnětí ZPF č.j.8692l20I9lZP ze dneZ9.I.2020)

Veřejnost
15. doručeníveřejnou vyhláškou (tj, vwěšením na úřednídesce Města Česká Skalice a Obce Brzice)

Pří!oha:

zákres do kopie mapy KN (obiekt OBJ.03 - odpadní jímka (žumpa), ostatní zakreslené objekty nejsou
souČástí tohoto řízení a neodpovídají již vedenému řízení o jejich dodatečnémpovolení)
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