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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 

písm. a/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního 

zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 

stavby"), kterou dne 31.7.2019 podal 

Město Lázně Bělohrad, IČO 00271730, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81  Lázně Bělohrad, 

kterého zastupuje Advisia s.r.o., IČO 24668613, Pernerova 659/31a, 186 00  Praha – Karlín, 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501“ 

Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves, 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 85/1 (ostatní plocha), parc. č. 86/15 (ostatní plocha), parc. č. 89/1 

(ostatní plocha), parc. č. 249/9 (ostatní plocha), parc. č. 272/1 (ostatní plocha), parc. č. 272/8 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Dolní Nová Ves. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

 Projektová dokumentace řeší umístění nového chodníku v zastavěném území města Lázně 

Bělohrad v koordinaci s opravou silnice č. II/501, která je zpracována v projektové dokumentaci „II/501 

Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd“. Vzhledem ke koordinaci projektů je staničení 

chodníku vztaženo k opravovanému úseku komunikace, 2. etapy. Tzn. umístění nového chodníku ve 

staničení km 0,629 95 - km 1,001 09 (celková délka chodníku se sjezdy je cca 375 m).  

 Šířka chodníku je navržena s ohledem na stávající zástavbu a pohybuje se od 1,5 - 2,5 m. Příčný 

sklon chodníku je 2% směrem do vozovky. Výška nášlapu obruby chodníku je 12 cm. Ve stávající 

zástavbě se nachází stávající vstupy a vjezdy do objektů, které musí být zachovány. V místech vjezdů do 

objektů bude snížen nášlap obruby na +2 cm a bude doplněn varovný pás šířky 0,4 m. Povrch chodníku 

bude tvořen betonovou dlažbou se zámky, v místech sjezdů bude konstrukce chodníku zesílena kvůli 

pojezdu vozidel. V místech, kde bude chodník po levé straně vyvýšen nad stávající terén, bude přesypán 
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stávající příkop. Zde bude vybudována podél chodníku palisáda, na které bude případně doplněno 

zábradlí. Bude provedeno zatrubnění příkopu DN 300. Vedle palisády bude doplněn betonový žlab na 

zachycení vody ze soukromých pozemků, která bude dále odvedena podélným sklonem do 

rekonstruovaného propustku. Ten převádí pouze vodu z okolí, nikoli vodní tok. Zrekonstruované 

propustky mají stejné (nebo větší) DN než propustky stávající.  

 V rámci vybudování nového chodníku bude provedena i rekonstrukce a doplnění veřejného 

osvětlení. Betonové stožáry S-7 až S-14 zůstanou původní, doplní se výložníky s novými svítidly 

s přívodem. Ze stožáru S-7 bude svedeno do země napájení (vč. uzemnění) osvětlení přechodu pro 

chodce. Soustava bude doplněna o nové světelné body s novými stožáry. Ze stožáru S-14 bude svedeno 

napájení nové části VO do země, které bude vedeno pod novým chodníkem. Délka nového úseku je            

165 m. Nové stožáry budou umístěny podél nově vybudovaného chodníku. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba „Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501“ bude umístěna v souladu s grafickou částí 

projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Tereza Škorpilová a ověřil Ing. Miroslav Větrovský, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0011067), Advisia, s.r.o., Pernerova 659/31a,              

186 00  Praha 8 – Karlín, a která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 

se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 

okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky přímo dotčené stavbou v k.ú.  Dolní  

Nová Ves citované v odstavci I. tohoto rozhodnutí.  

3. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby. 

4. Pro vydání stavebního povolení je nutné požádat příslušný speciální stavební úřad – odbor 

dopravy MěÚ Jičín. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení je nutné vypracovat 

v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., autorizovaným projektantem pro dopravní stavby.  

5. Při umístění stavby je stavebník povinen dodržet podmínky jednotlivých vlastníků, správců a   

provozovatelů inženýrských sítí, tj. vyjádření CETIN a.s. a stanovení podmínek ochrany SEK 

č.j. 640520/19 ze dne 29.5.2019, vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín ze 

dne 21.8.2019, stanovisko GridServices, s.r.o. zn. 5001944986 ze dne 13.6.2019, vyjádření Města 

Lázně Bělohrad č.j. LB-1983/2019-SAM-JP ze dne 20.5.2019, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 

0100982656 ze dne 6.9.2019, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100982658 ze dne 6.9.2019, 

vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100991180 ze dne 24.9.2019, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. 

zn. 0100982670 ze dne 6.9.2019. 

6. Při umístění stavby je stavebník povinen dodržet podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. k 

PD zn. 1103967867 ze dne 10.5.2019 – nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, 

podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Při činnostech 

prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle 

platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností 

v ochranném pásmu energetického zařízení. Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového 

vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty 

stanovené PNE 33 3302 a PNE 33 3301. Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných 

bodů. Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro 

jejich provozování a údržbu. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí 

být okamžitě nahlášeno na linku pro hlášení poruch 800 850 860.  

7. Při umístění stavby je stavebník povinen dodržet podmínky ve vyjádření  Správy silnic 

Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 8.8.2019 – do zahájení stavebních 

prací bude s investorem stavby chodníku uzavřena smlouva o výpůjčce a budou dodrženy 

podmínky v ní uvedené. Šířka vozovky bude zachována. V místech osazení obrubníků bude 

v případě nedostatečné konstrukce doplněna v tl. min. 55 cm. Po doplnění asfaltobetonu v tl. 

min. 10 cm se musí pracovní spáry řádně utěsnit flexibilní (stálepružnou) zálivkou. Převýšení 
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obrubníků min. 120 mm. Stavbou chodníku nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa. 

K odvedení povrchové vody z vozovky a chodníku bude zřízen – upraven dostatečný počet 

uličních vpustí. Případné umístění DZ související se stavbou chodníku bude zřízeno a následně 

udržováno na vlastní náklady investora. Bude-li ke stavebním pracím využíván silniční 

pozemek, požadujeme uzavření úplatné Nájemní smlouvy o užití silničního tělesa s investorem 

stavby před jejím zahájením. Silniční pozemek bude před zahájením stavby protokolárně 

předán a po ukončení stavby převzat zástupcem Správy silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvkové organizace – cestmistrovství Nová Paka. Při provádění stavební prací musí být 

dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací (včetně havárií) 

při umisťování inženýrských sítí a staveb podél komunikací“ (příloha č. 2 Postupu, 

http://www.sskhk.cz/sluzby/technicke-podminky/), pokud není smluvně dohodnuto jinak. 

Projekt předložte k vyjádření MěÚ v Jičíně – silničnímu správnímu úřadu, který stanoví způsob 

zvl. užívání, resp. povolení – ohlášení stavby. Stavební práce budou prováděny od 1.11. do 31.3. 

Na stavební práce prováděné na silničním pozemku se stanovuje záruka v délce min. 36 měsíců. 

Požadujeme přizvat ke kontrolním dnům stavby. Po dokončení stavby požadujeme provést 

geometrické oddělení pozemků pro následné majetkoprávní vypořádání zastavěných silničních 

pozemků.    

8. Při umístění stavby je stavebník povinen dodržet podmínky ve vyjádření VOS a.s. Jičín ze dne 

21.8.2019 - při umístění veškerých nadzemních zařízení (nové stožáry VO) požadujeme dodržet 

ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. – do průměru potrubí 

500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr potrubí 500 mm - 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě 

strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m. Při umístění kabelu VO 

požadujeme při souběhu s vodovodem a kanalizací dodržet min. vzájemnou odstupovou 

vzdálenost 1 m. V místech, kde nebude možno tuto vzdálenost dodržet, bude po dohodě 

s vedoucím provozního stř. VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem dodržena vzdálenost min. dle 

ČSN 73 6005 a kabel VO bude uložen v celé délce souběhu do chránícího potrubí. Při umístění 

nové dešťové kanalizace DN 300 bude dodržena vzdálenost od vodovodních řadů a 

kanalizačních stok v naší správě v souběhu minimálně 1 m, v případě, že nebude možno tuto 

vzdálenost dodržet, požadujeme po prověření na místě a po dohodě s vedoucím provozního stř. 

VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Odvodnění 

chodníku požadujeme v maximální možné míře do okolní zeleně a do nové dešťové kanalizace 

(zatrubnění příkopu). V místech křížení kabelů VO a potrubí dešťové kanalizace s vodovodem a 

kanalizací požadujeme zemní práce provádět ručně a dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN            

73 6005. Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet na vodovodu a 

kanalizaci včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů. 

Při realizaci prací požadujeme zabezpečit naše zařízení proti poškození, v případě poruchy na 

vodovodu nebo kanalizaci během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího 

provozního střediska v Nové Pace. Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečným 

prohlídkám jednotlivých etap stavby a stavebních objektů a před vydáním kolaudačního 

souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska 

v Nové Pace o splnění všech našich výše uvedených požadavků. Požadujeme, aby investor stavby 

předal naše vyjádření zhotoviteli stavby. Veškeré změny oproti odsouhlasené DUR požadujeme 

předložit k odsouhlasení.  

9. Při umístění stavby je stavebník povinen dodržet podmínky ze závazného stanoviska Městského 

úřadu Jičín, odboru životního prostředí, č.j. MuJc/2019/13225/ZP/Hav ze dne 15.7.2019 – 

úpravy a přeložky veřejného vodovodu a kanalizace musí být povoleny vodoprávním úřadem 

před zahájením realizace (nejsou řešeny v předložené dokumentaci). Souhlas (kolaudační 

souhlas) s užíváním chodníku může být vydán až po vydání kolaudačního souhlasu stavebních 

úprav – přeložky veřejného vodovodu a kanalizace. Při rekonstrukci propustků v rámci stavby 

chodníků nesmí být zmenšen jejich průtočný profil (je nutné zachovat nebo zvětšit profil). 

10. Při umístění stavby je stavebník povinen dodržet podmínky ze stanoviska Povodí Labe, státní 

podnik, č.j. Pla/2019/020663 ze dne 6.8.2019 – o stanovisko správce melioračního odvodňovacího 

kanálu (DVT 10176883) požádejte jeho správce. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla 

minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Likvidace dešťových vod z navržené 

http://www.sskhk.cz/sluzby/technicke-podminky/
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stavby bude v souladu s normami TNV 759011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN                

759010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Množství odváděných dešťových vod z řešeného 

území nebude navýšeno oproti původnímu stavu v území. Na případné navýšené množství 

odváděných dešťových vod bude dešťová kanalizace doplněna o retenční zařízení 

s redukovaným odtokem.    

11.   Upozorňujeme, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z této   

skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb. o 

státní památkové péči, v platném znění - § 22 odst. 2 cit. zákona: „Má-li se provádět stavební činnost 

na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr 

oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 

území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při 

jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného 

archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický 

výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být 

ohroženo provádění archeologických výzkumů“. Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost 

stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., (Letenská 4, 118 01  Praha 

1, tel.: 257 014 300 – ústředna, oznameni@arup.cas.cz, datová schránka ID fxcng6z). 

12. Veškerý stavební materiál, případně zemina z výkopů, která bude po dokončení stavby využita k 

terénním úpravám, bude skladován na vlastním pozemku žadatele. V případě potřeby odvozu 

materiálů (suť, přebytečná zemina apod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu 

vymezených skládkách.   

13. Po dokončení stavebních prací musí být pozemky dotčené stavbou upraveny tak, aby bylo zajištěno 

nezávadné odvádění povrchových vod a nebyly měněny odtokové poměry v dané lokalitě. 

14. Stavebník je povinen řídit se povinnostmi při přípravě a provádění stavby dle § 152 stavebního  

zákona. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Lázně Bělohrad, IČO 00271730, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81  Lázně Bělohrad 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04  Hradec Králové 

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové 

 

Odůvodnění: 

 Dne 31.7.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad 

oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně 

podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy 

poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 

do 11.11.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

 Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 

účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 

chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění 

stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 

výstavbu. 

 

 

Stanoviska, vyjádření, předložené doklady a podklady: 
 

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Terezou Škorpilovou a ověřená Ing. Miroslavem 

Větrovským, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT 0011067), Advisia, s.r.o., 

Pernerova 659/31a, 186 00  Praha 8 – Karlín 

- Vyjádření ČEPS, a.s. zn. 486/19/KOC/Ro/1 ze dne 3.6.2019 

mailto:oznameni@arup.cas.cz


 Spis.zn. LB-2837/2019-STU-MU str. 5 

 
- Vyjádření CETIN, a.s. a stanovení podmínek ochrany SEK č.j. 640520/19 ze dne 29.5.2019 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100982656 ze dne 6.9.2019 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100982658 ze dne 6.9.2019 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100991180 ze dne 24.9.2019 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100982670 ze dne 6.9.2019 

- Sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0200802955 ze dne 6.9.2019 

- Sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0200802957 ze dne 6.9.2019 

- Sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0200802959 ze dne 6.9.2019 

- Sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0200802969 ze dne 6.9.2019 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k PD zn. 1103967867 ze dne 10.5.2019 

- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001944986 ze dne 13.6.2019 

- Vyjádření Města Lázně Bělohrad č.j. LB-1983/2019-SAM-JP ze dne 20.5.2019 

- Vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín ze dne 21.8.2019 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje č.j. HSHK – 2581-

2/2019 ze dne 29.5.2019 

- Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 8.8.2019 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, odboru územního plánování a rozvoje města zn. 

MuJc/2019/13051/UP/Zda ze dne 22.5.2019  

- Závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí č.j. MuJc/2019/13225/ZP/Hav 

ze dne 15.7.2019 

- Stanovisko Městského úřadu Jičín, odboru dopravy, č.j. DOP/2019/13292/Rih ze dne 15.5.2019 

- Stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odboru služby dopravní policie č.j.  

KRPH-47062-2/ČJ-2019-0500DP ze dne 10.5.2019 

- Stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu č.j. 

KRPH-47063-2/ČJ-2019-050406 ze dne 24.5.2019 

- Sdělení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j. KHSHK 16134/2019/HOK.JC/Pit ze 

dne 20.5.2019 

- Stanovisko Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové  č.j. MO 

14050/2019-5512HK ze dne 14.5.2019 

- Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 

KUKHK-14656/ZP/2019 ze dne 24.5.2019 

- Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. 

KUKHK-14777/DS/20199-2 (Ku) ze dne 15.5.2019 

- Stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PLa/2019/020663 ze dne 6.8.2019 

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních 

zájmů zn. 78717/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 22.5.2019 

- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků 

- Plná moc pro zastupování investora 

 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Hana Půrová, Ing. Zuzana Jáklová, Karel Vydra, Vladimír Vaňura, Jiří Mašek, Jana Suchardová, 

Břetislav Sucharda, Kateřina Staňková, Zdenka Zmítková, Jarmila Hamanová, Ing. Vladimír Rak, 

Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., Jaroslav Janák, Hana Janáková, Jaroslav Rubín, 

Hana Kynčlová, Danuše Karásková, Jana Stuchlíková, Barbora Pechová, Vodohospodářská a 

obchodní společnost, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ 

Distribuce, a.s.  
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

 

Poučení účastníků: 

 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu KHK v Hradci Králové podáním u zdejšího správního 

orgánu. 

 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, 

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí 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, 

jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení 

stavby. 

 Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 

umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
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Alena Zahradníková 

vedoucí stavebního úřadu 

  

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

Obdrží (doporučeně, do vlastních rukou, do DS): 

1. Město Lázně Bělohrad, IDDS: ih9bc8k 

 sídlo: Náměstí K. V. Raise č.p. 35, 507 81  Lázně Bělohrad 

2. Advisia s.r.o., IDDS: j4zqkjv 

 sídlo: Pernerova č.p. 659/31a, 180 00  Praha 8 

3. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 

 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 

4. Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q 

 sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 

5. Hana Půrová, Zámecká č.p. 499, 507 81  Lázně Bělohrad 

6. Ing. Zuzana Jáklová, Náměstí K. V. Raise č.p. 19, 507 81  Lázně Bělohrad 

7. Karel Vydra, Kostelní č.p. 537, 507 81  Lázně Bělohrad 

8. Vladimír Vaňura, Dolní Nová Ves č.p. 15, 507 81  Lázně Bělohrad 

9. Jiří Mašek, Kostelní č.p. 536, 507 81  Lázně Bělohrad 

10. Jana Suchardová, Dolní Nová Ves č.p. 34, 507 81  Lázně Bělohrad 

11. Břetislav Sucharda, O. Číly č.p. 1547, 509 01  Nová Paka 

12. Kateřina Staňková, Dolní Nová Ves č.p. 142, 507 81  Lázně Bělohrad 

13. Zdenka Zmítková, Dolní Nová Ves č.p. 100, 507 81  Lázně Bělohrad 

14. Jarmila Hamanová, Rašínova č.p. 238, 507 81  Lázně Bělohrad 

15. Ing. Vladimír Rak, Dolní Nová Ves č.p. 73, 507 81  Lázně Bělohrad 

16. Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., IDDS: rhi3zn3 

 sídlo: Na Královce č.p. 31/4, Vršovice, 101 00  Praha 101 

17. Jaroslav Janák, Dolní Nová Ves č.p. 72, 507 81  Lázně Bělohrad 

18. Hana Janáková, Dolní Nová Ves č.p. 72, 507 81  Lázně Bělohrad 

19. Jaroslav Rubín, Dolní Nová Ves č.p. 140, 507 81  Lázně Bělohrad 

20. Hana Kynčlová, K Hájku č.p. 1706, 509 01  Nová Paka 

21. Danuše Karásková, Šlejharova č.p. 1621, 509 01  Nová Paka 
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22. Jana Stuchlíková, Pecka č.p. 10, 507 82  Pecka 

23. Barbora Pechová, Dolní Nová Ves č.p. 12, 507 81  Lázně Bělohrad 

24. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb 

 sídlo: Na Tobolce č.p. 428, 506 01  Jičín 1 

25. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3 

26. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499, 657 02  Brno 

27. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02  Děčín 

28. Povodí Labe, st.p., IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03  Hradec Králové 3 

29. Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, IDDS: ztmbqug 

 sídlo: Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01  Jičín 1 

30. Městský úřad Jičín, úřad územního plánování, IDDS: ztmbqug 

 sídlo: Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01  Jičín 

31. Městský úřad Jičín, odbor dopravy, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

32. Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor, IDDS: yvfab6e 

 sídlo: Dělnická č.p. 162, 506 01  Jičín 1 

33. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 

č.p. 1245, 500 03  Hradec Králové 

34. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát, Balbínova č.p. 24, 506 01  

Jičín 

35. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00  Praha 

36. Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/15, Radlice, 150 00  Praha 

37. Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00  Praha  

 

 

 


