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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
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 20.08.2019 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená: ENERGOLAND spol. s r.o., IČO
47472961, Pardubická 18, 530 02 Srnojedy (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, ve znění pozdějších
předpisů
rozhodnutí o umístění stavby:
"Hajnice vvnn p. č. 770/25 pro obj. Vataha - IV-12-2017166"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 694/5 (orná půda), parc. č. 707/1 (orná půda), parc. č.
707/6 (orná půda), parc. č. 707/7 (orná půda), parc. č. 707/8 (orná půda), parc. č. 707/14 (orná
půda), parc. č. 720 (orná půda), parc. č. 733/3 (ostatní plocha), parc. č. 755/1 (ostatní plocha),
parc. č. 763/7 (orná půda), parc. č. 770/23 (trvalý travní porost), parc. č. 770/24 (trvalý travní
porost), parc. č. 770/25 (trvalý travní porost), parc. č. 1066 (ostatní plocha) v katastrálním území
Kyje u Hajnice.
Druh a účel umisťované stavby:
stavba venkovního vedení nízkého napětí, spojená s opravami stávajícího vedení.
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Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž
se stavba umisťuje:
parc. č. 694/5 (orná půda), parc. č. 707/1 (orná půda), parc. č. 707/6 (orná půda), parc. č. 707/7
(orná půda), parc. č. 707/8 (orná půda), parc. č. 707/14 (orná půda), parc. č. 720 (orná půda),
parc. č. 733/3 (ostatní plocha), parc. č. 755/1 (ostatní plocha), parc. č. 763/7 (orná půda), parc.
č. 770/23 (trvalý travní porost), parc. č. 770/24 (trvalý travní porost), parc. č. 770/25 (trvalý
travní porost), parc. č. 1066 (ostatní plocha) v katastrálním území Kyje u Hajnice.
Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a
sousedních staveb:
bude provedena montáž posilujícího vedení na stávající sloupy a na konci trasy bude toto
vedení pokračovat v nové trase na nových podpěrných bodech. Kabel bude částečně upevněn
na stávající sloupy distribuční společnosti (mezi č. 174 až 178) a částečně na nově vybudované
sloupy. Vrchní vedení bude nově nataženo až k p. č. 770/25.
Přesné umístění stavby bude dle ověřené projektové dokumentace.
Určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar
a základní údaje o její kapacitě:
vedení bude provedeno kabelem AES 4x120 a bude uloženo na podpěrné sloupy ve stávající
trase. V rámci stavby bude provedena montáž nového vedení kabelem AES 4x120. Kabel bude
částečně upevněn na stávající sloupy (mezi č. 174 – 178) a částečně na nově vybudované
sloupy. Vrchní vedení AES bude nově nataženo až k p. č. 770/25.
Pro nové sloupy budou provedeny betonové základy. Na posledním sloupu (p. č. 770/25) bude
kabel napojen svodem do pojistkové skříně, umístěné na sloupu (typ SV201). U nového
koncového sloupu č. 643 bude osazena skříň SV201 z důvodu navazující stavby IV-12-017315.
Vzhledem ke stavu stávajících podpěrných bodů budou i stávající sloupy vyměněny za nové.
Vedení AES 4x120 bude provedeno mezi stávajícím sloupem č. 174 až po nový sloup č. 643.
Stávající sloupy budou částečně demontovány (mimo sloup č. 174) a nahrazeny novými.
Stávající vedení AES 4x120 bude v rámci stavby ponecháno, avšak upevněno na nové sloupy
ve stejných pozicích. Na sloupu č. 174 bude stávající skříň SV101 nahrazena za novou SV201.
Pro skříň se vymění i přívodní vedení AES.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. parc. č. 694/5 (orná půda), parc. č. 707/1 (orná půda),
parc. č. 707/6 (orná půda), parc. č. 707/7 (orná půda), parc. č. 707/8 (orná půda), parc. č.
707/14 (orná půda), parc. č. 720 (orná půda), parc. č. 733/3 (ostatní plocha), parc. č. 755/1
(ostatní plocha), parc. č. 763/7 (orná půda), parc. č. 770/23 (trvalý travní porost), parc. č. 770/24
(trvalý travní porost), parc. č. 770/25 (trvalý travní porost), parc. č. 1066 (ostatní plocha) v
katastrálním území Kyje u Hajnice.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou vypracoval
Ing. Petr Slouka, autorizovaný inženýr pro technická zařízení staveb, ČKAIT 1202285.
2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 94 stavebního zákona
a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.05.2019, zn.:
0101114423:
v uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické
zařízení typu nadzemní síť NN.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 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. Přibližný průběh tras energetických
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zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v
příloze k tomuto dopisu.
V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci
nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800850860.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení,
trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje
do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou
komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností
v ochranném pásmu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o. ze dne
18.07.2018, zn.: SSKHK/SS/8463/18/PO-Ja:
betonové sloupy budou umístěny u hranice pozemku v co největší vzdálenosti od komunikace.
Přesné umístění sloupů bude námi před začátkem prací zkontrolováno
Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry silnice č. III/3041.
Dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve Správě silnic Královéhradeckého kraje p.o.,
nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do
řádného stavu na své náklady.
Na pozemcích ve právě silnic Královéhradeckého kraje p.o. nebude umisťován stavební ani jiný
materiál (zemina pokud to nebude ošetřeno příslušnou smlouvou.
V případě potřeby užití poz. parcely ve Správě silnic Královéhradeckého kraje p.o. bude
nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva na provádění
stavebních prací v silničním pozemku. Investor doloží zřetelnou situaci s časovým
harmonogramem zásahů (záborů) silničních pozemků. Příslušné úhrady dle sazebníku Správy
silnic Královéhradeckého kraje p.o. budou zaplaceny před zahájením prací. Před splněním
těchto podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná.
Po celou dobu provádění prací odpovídá stavebník plně za bezpečnost účastníků silničního
provozu v místě provádění prací a za škody způsobené jim vlivem zhoršené sjízdnosti
(schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení.
V případě jakýchkoliv změn PD, bude tato dokumentace předložena k novému vyjádření.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje ze dne 25.09.2018, čj.: KRPH-56968/Čj-2018-051006:
Technické řešení zajistí minimální podjezdovou výšku alespoň 5,50 m v celém úseku vedení
inženýrských sítí nad pozemní komunikací.
Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky a omezení v souvislosti
s prováděním prací v profilu pozemních komunikací, nebo v jejich těsné blízkosti, musí bát
společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleno věcně příslušným
silničním správním úřadem, případně úřadem obce s rozšířenou působností.
6. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska ze dne 17.07.2018, čj.: MUTN
66313/2018:
orgán státní správy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech) – s
odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti
odpadového hospodářství (zejm. zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy).
Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být
nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní
krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor po dokončení akce na odbor výstavby
MěÚ Trutnov, popř. na odbor životního prostředí MěÚ Trutnov.
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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.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Odůvodnění
Dne 20.08.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně, protože se jedná o záměr umísťovaný v území, ve kterém nebyl
vydán územní plán, nařídil v souladu s § 87, odst. 2 stavebního zákona veřejné ústní jednání na
den 27.09.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol, uložený ve spisu. Zároveň upozornil
dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději
při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
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.
Opatřené a předložené doklady, ze kterých stavební úřad při svém rozhodování vycházel:
-

ČEZ Distribuce, a.s. ZE DNE 20.05.2019, ZN.: 0101114423

-

ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 20.05.2019, zn.: 0700053773
Telco Pro Services, a.s. ze dne 20.05.2019, zn.: 0200913148
GridServices, s.r.o. ze dne 23.06.2018, zn.: 5001693132
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 23.03.2018, čj.: 571204/18
Itself s.r.o. ze dne 12.04.2018, čj.: 18/001377
Městský úřad Trutnov, koordinované stanovisko ze dne 17.07.2018, čj.: MUTN 66313/2019
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí ze dne 25.06.2018, čj.: MUTN 55269/2018
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města ze dne 25.06.2018, čj.: MUTN 60524/2018
Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. ze dne 18.07.2018, zn.:
SSKHK/SS/8463/18/PO-Ja
- Obec Hajnice ze dne 25.04.2018

-

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne
03.07.2018, čj.: HSHK-2732-2/2018

-

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ze dne 07.06.2018

-

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, sp. zn.: 4047/70573/2018-1150OÚZ-PCE

-

T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 20.05.2019, zn.: E20078/19

-

Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 20.05.2019, zn.: 190520-1704121152

-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, úz. odbor Trutnov, DI ze
dne

-

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2017166/VB1-Hajnice vvnn p. č. 77025 pro obj. Vataha s Zemědělská a.s. Výšina

-

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2017166/VB1-Hajnice vvnn p. č. 77025 pro obj. Vataha s Záruba Jiří, Zemědělská
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6, Střítěž, Trutnov, Záruba Josef, Hajnice čp. 160, Záruba Miroslav, Náchodská 1, Poříčí,
Trutnov
-

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2017166/VB1-Hajnice vvnn p. č. 77025 pro obj. Vataha s JUDr. Hakl Josef,
Pálenecká 568/2, Svobodné Dvory, Hradec Králové, Hakl Richard, Bedřichov 72,
Špindlerům Mlýn

-

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2017166/VB1-Hajnice vvnn p. č. 77025 pro obj. Vataha s Obec Hajnice
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2017166/VB1-Hajnice vvnn p. č. 77025 pro obj. Vataha s Zenergo Moravia s.r.o.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2017166/VB1-Hajnice vvnn p. č. 77025 pro obj. Vataha s Borůvka Jaroslav,
Hajnice čp 208, Borůvka Pavel, Havlovice čp. 149, Borůvka Jaroslav, Hajnice čp. 208

-

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-2017166/VB1-Hajnice vvnn p. č. 77025 pro obj. Vataha s Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Praha 3

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje
náležitosti podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Ta v příloze č. 4 stanoví obsahové
náležitosti projektové dokumentace.
Stavební úřad dále posuzoval splnění ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a to zejména ustanovení § 23 odst. 2, kde je stanoveno, že
stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek.
Umístěním stavby nebo její změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední
blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Podle § 25 odst. 1 citované
vyhlášky pak vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické,
životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní
památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií,
požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále
umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a
činnosti, například technickou infrastrukturu.
Stavební úřad dále zkoumal soulad s částí třetí citované vyhlášky, tj. požadavky na vymezování
pozemků a umisťování staveb na nich. Podle § 20 odst.1 citované vyhlášky je obecným
požadavkem takové umísťování staveb na pozemcích, které nezhoršuje kvalitu prostředí a
hodnotu území a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a
charakter území.
Po posouzení stavby v řízení o umístění stavby lze tedy konstatovat, že výše uvedená stavba
není navržena v rozporu s citovanými vyhláškami.
V řízení stavební úřad zkoumal, zda lze výše uvedenou stavbu umístit a zjistil, že její umístění
není v rozporu se zájmy společnosti a uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle:
- § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadateli, tj.:
ENERGOLAND spol. s r.o., IDDS: vde38ek
- § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn:
Obec Hajnice, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice
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- § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - 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:
Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
Zemědělská a.s. Výšina, IDDS: t96g46x
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
ZENERGO Moravia s.r.o., IDDS: vdgt5pj
Miroslav Záruba, Náchodská č.p. 1, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
Josef Záruba, Hajnice č.p. 160, 544 66 Hajnice
Jiří Záruba, Zemědělská č.p. 6, Střítež, 541 01 Trutnov 1
Jaroslav Borůvka, Hajnice č.p. 208, 544 66 Partner Hajnice
Pavel Borůvka, Havlovice č.p. 149, 542 32 Úpice
JUDr. Josef Hakl, Pálenecká č.p. 568/2, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
Richard Hakl, Bedřichov č.p. 72, 543 51 Špindlerův Mlýn
- § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
p. p. č. 1560/2, 1560/1, 1556, 1550/2, 1133/4, 1152/1, 1152/2, 1194/3, 119, 1144, 1147/1,
1183/2, 1184/1, 1184/2, 1404/4, 1404/5, 1404/3, 1491,
st. p. č. 200, 186, 185, 155, vše v katastrálním území Horní Žďár.
Vzhledem k tomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je podle § 90 písm. e)
stavebního zákona i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k územnímu řízení i
následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních
předpisů:
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město,
541 01 Trutnov 1
Po důkladném posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení k závěru,
že vlastnictví ani jiná věcná práva k pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím
přímo dotčena.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v
§ 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad v územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86
stavebního zákona. Žadatel připojil k žádosti o vydání územního rozhodnutí údaje o
požadovaném záměru a identifikační údaje pozemku a stavby. Právo žadatele provést stavbu
bylo prokázáno souhlasem vlastníků pozemků přímo dotčených umístěním stavby.
Po důkladném posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení k závěru,
že vlastnictví ani jiná věcná práva k pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím
přímo dotčena.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

připomínky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení
stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených a stavbu povolil.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec 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.
(otisk úředního razítka)
(vlastoruční podpis)

z p. Sauerová Iva
referent oddělení územního řízení
a stavebního řádu
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 29.08.2019.
Příloha (pro žadatele): ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci)
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--------------------------------------------------------------------Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením
písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(www.trutnov.cz).
Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních
deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… Bude sejmuto dne:
……………………….
Sejmuto dne: …………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ……………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední
desce.
----------------------------------------------------------------------

Obdrží
účastníci (dodejky)
ENERGOLAND spol. s r.o., IDDS: vde38ek
Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Zemědělská a.s. Výšina, IDDS: t96g46x
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
ZENERGO Moravia s.r.o., IDDS: vdgt5pj
Miroslav Záruba, Náchodská č.p. 1, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
Josef Záruba, Hajnice č.p. 160, 544 66 Hajnice
Jiří Záruba, Zemědělská č.p. 6, Střítež, 541 01 Trutnov 1
Jaroslav Borůvka, Hajnice č.p. 208, 544 66 Partner Hajnice
Pavel Borůvka, Havlovice č.p. 149, 542 32 Úpice
JUDr. Josef Hakl, Pálenecká č.p. 568/2, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
Richard Hakl, Bedřichov č.p. 72, 543 51 Špindlerův Mlýn
dotčené správní úřady
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město,
541 01 Trutnov 1

