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V E ! E J N Á  V Y H L Á Š K A    
 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
 

Stavebníci, manželé, pan  Petr  Juha#ák,  nar. 28.06.1981 a paní Jitka   Juha#áková,  
nar. 22.07.1976, oba bytem Rakouská 683, 289 23 Milovice nad Labem, oba zastoupeni, na 
základ" plné moci, panem  Andriy Prysyazhnyukem, nar. 18.04.1983, bytem T.G.Masaryka 
 p. 260, 55203 $eská Skalice, podali dne 02.01.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umíst"ní stavby domovní  istírny odpadních vod na pozemku parc. . 1105/28 v k.ú. $eské 
Mezi!í í se splaškovou kanalizací od rozestav"ného rodinného domu k domovní $OV a od 
domovní $OV k revizní šacht" na kanaliza ní p!ípojce vyvedené na pozemek parc. . 
1105/28 v k.ú. $eské Mezi!í í.  
 Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní !ízení o umíst"ní stavby. 
        M"stský ú!ad  Opo no, odbor výstavby, jako p!íslušný obecný stavební ú!ad podle 
§13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí podle 
§90 stavebního zákona a na základ" tohoto posouzení vydává podle  § 92 stavebního zákona  

územní rozhodnutí  o  umíst"ní stavby  
 

domovní  istírny odpadních vod na pozemku parc. . 1105/28 v k.ú. !eské Mezi"í í se 

splaškovou kanalizací od rozestav#ného rodinného domu k domovní !OV a od domovní 

!OV k revizní šacht# na kanaliza ní p"ípojce vyvedené na pozemek parc. . 1105/28 v k.ú. 

!eské Mezi"í í. 
 

Ú#astníci $ízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona #.500/2004 Sb., správní $ád, ve zn"ní 
pozd"jších platných právních p$edpis% ( dále jen správní $ád): 
Petr  Juha#ák,  nar. 28.06.1981, Rakouská 683, 289 23 Milovice nad Labem 
Jitka   Juha#áková,  nar. 22.07.1976, Rakouská 683, 289 23 Milovice nad Labem 

 

Pro umíst"ní  a projektovou p$ípravu souboru staveb se stanoví tyto podmínky: 
 

1. Stavba  domovní  istírny odpadních vod bude umíst"na na pozemku parc. . 
1105/28 v k.ú. $eské Mezi!í í, mezi severozápadním pr% elím rozestav"ného rodinného 
domu s hranicí s pozemkem parc. . 1105/1 v k.ú. $eské Mezi!í í. Splašková   kanalizace 
bude vedena od rozestav"ného rodinného domu k domovní $OV a od domovní $OV 
k revizní šacht" na kanaliza ní p!ípojce vyvedené na pozemek parc. . 1105/28 v k.ú. 
$eské Mezi!í í.  

 

2. Stavba bude umíst"na v souladu s ov"!enou grafickou p!ílohou tohoto rozhodnutí, kterou 
obdrží žadatel a Obecní ú!ad $eské Mezi!í í po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

3. Projektová dokumentace stavby pro vodoprávní !ízení  musí být  vypracována  
projektantem v rozsahu p!íl. .1  vyhl. . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (mj. v etn" 

 ! "  # $ % & ' ( ) % " * $
+,-. % $/012'(3$4567$896$6:$;- </ $
(=>?@$5A5$BBA$B4C7$D)E@$5A5$BBC$::C$
=F1)G>@$'()%="/GH1,? - I/ ?IJ$
 



 2 

zapracování p!ípadných podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dot ených 
orgán%). 

 

4. O povolení stavby vodního díla, biologického septiku se zemním filtrem a vypoušt"ní 
odpadních vod do obecní kanalizace bude požádán M"stský ú!ad Dobruška, odbor 
výstavby a životního prost!edí, odd. životního prost!edí. Žádost musí obsahovat PD ve 
t!ech vyhotoveních, vypracovanou oprávn"nou osobou k projektování vodohospodá!ských 
staveb a p!íslušné doklady dle vyhlášky  .432/2001 Sb., pot!ebné k povolení stavby a 
vypoušt"ní odpadních vod. Dále stavebník k žádosti o stavební povolení na stavbu 
vodního díla  p!iloží souhlas podle   § 15 odst. 2 stavebního zákona, o který musí požádat 
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí u odboru výstavby M"Ú Opo no.  

 

O d % v o d n " n í 
 

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní !ízení o 
umíst"ní stavby. Stavební ú!ad oznámil  zahájení územního !ízení ú astník%m !ízení 
uvedeným v § 85 odst.1 stavebního zákona a dot eným orgán%m doru ením písemného 
opat!ení ze dne 5.1.2012  doporu en" do vlastních rukou na doru enku a  ú astník%m !ízení 
uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona ve!ejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst.1 
stavebního zákona. Vyhláška byla vyv"šena na ú!ední  desce M"stského ú!adu  Opo no a 
Obecního ú!adu $eské Mezi!í í  a to jak v tišt"né podob", tak i zp%sobem umož#ujícím 
dálkový p!ístup. Datum vyv"šení a sejmutí vyhlášky s potvrzením o vyv"šení a sejmutí je 
uvedeno na p!íslušném vyhotovení založeném u spisu stavebního ú!adu. Stavební ú!ad 
sou asn" k projednání žádosti na!ídil ve!ejné ústní jednání, které se konalo dne 7.2.2012. 
V oznámení stavební ú!ad  upozornil na to,  že podle § 89 odst.1 stavebního zákona musí být 
závazná stanoviska dot ených orgán%, námitky ú astník% !ízení a p!ipomínky ve!ejnosti 
uplatn"ny nejpozd"ji p!i ve!ejném ústním jednání, jinak  k nim nebude p!ihlédnuto a  že 
k závazným stanovisk%m a námitkám k v"cem, o kterých bylo rozhodnuto p!i vydání 
územního  plánu, se podle § 89 odst.2 stavebního zákona  nep!ihlíží. Žadatelé byli vyzváni 
k tomu,  aby informace o jejich  zám"ru a o tom, že podali žádost o vydání územního 
rozhodnutí, byla bezodkladn"  poté, co bylo na!ízeno ve!ejné ústní jednání, vyv"šena  na 
vhodném ve!ejn" p!ístupném míst" u pozemku, který je p!edm"tem územního !ízení o 
umíst"ní stavby. Byli upozorn"ni na to, že informace musí být ponechána na míst" až do doby  
ve!ejného ústního jednání a že sou ástí informace musí být grafická  ást, pop!ípad" jiný 
podklad, z n"hož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu zám"ru a na jeho 
vliv na okolí. Žadatelé byli upozorn"ni i na d%sledky nespln"ní uvedené  povinnosti.  
          Okruhem ú astník% !ízení o žádosti se stavební ú!ad zabýval a zkoumal, které osoby 
jsou vedle žadatel% osobami, na které se pro spole enství práv nebo povinností s žadateli musí 
vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dot ené osoby, které mohou být rozhodnutím 
p!ímo dot eny  ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní zákon, který by 
okruh ú astník% !ízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu ke správnímu !ádu, 
je stavební  zákon, který v § 85 vymezuje okruh ú astník% územního !ízení. Takto 
vymezenému okruhu ú astník% !ízení pak z hlediska §27 odst. 1 a odst.2 p!iznal následující 
postavení. Žadatelé jsou ú astníky !ízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona  a  
podle §27 odst.1 písm.a)  správního !ádu. Ostatní ú astníci !ízení, tj. správci technické a 
dopravní infrastruktury, vlastnící stavbou dot ených pozemk% a pozemk% sousedních a obec 
$eské Mezi!í í, mají dle úsudku stavebního ú!adu, postavení ú astníka !ízení podle  
ustanovení §27 odst.2 správního !ádu.  
              O pr%b"hu ve!ejného ústního jednání byl sepsán protokol, z n"hož vyplynulo, že 
ú astníci !ízení nevyjád!ili k navrhovanému umíst"ní stavby žádné námitky ani p!ipomínky. 
            V pr%b"hu !ízení p!ezkoumal stavební ú!ad p!edloženou žádost z hledisek uvedených  
v §90  stavebního zákona, projednal ji s ú astníky !ízení a posoudil shromážd"ná stanoviska a 
vyjád!ení. Zjistil, že stavba je v souladu s územn" plánovací dokumentací ( ÚPSÚ $eské 
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Mezi!í í), s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a  
jeho provád"cích právních p!edpis%, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky 
na ve!ejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních p!edpis% a se 
stanovisky dot ených orgán% podle zvláštních zákon%. Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na 
životní prost!edí podle zákona  .100/2001 Sb., o posuzování vliv% na životní prost!edí a o 
zm"n" n"kterých souvisejících zákon%, ve zn"ní pozd"jších p!edpis%. 
            Stavební ú!ad po posouzení všech podklad% a zjišt"ní ve výše uvedené v"ci rozhodl 
zp%sobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.   
             P!i posuzování a rozhodování vycházel ze spolehliv" zjišt"ných d%kaz%, které 
posuzoval jednotliv" i ve vzájemných souvislostech, !ídil se  platnými právními p!edpisy, 
zejména stavebním zákonem, vyhláškou  .268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby,  vyhláškou  .501/2006 Sb. ve zn"ní pozd"jších platných právních p!edpis%, o 
obecných požadavcích na využívání území,  správním !ádem, jakož i Listinou základních práv 
a svobod, která je sou ástí Ústavy $eské republiky. 
 

P o u # e n í  
 

          Proti tomuto rozhodnutí m%že ú astník !ízení podle ustanovení § 81 odst.1 správního 
!ádu podat odvolání do 15 dn% ode dne oznámení ke Krajskému ú!adu Královehradeckého 
kraje, odboru územního plánování a stavebního !ádu, se sídlem Pivovarské nám"stí 1245,  
500 03 Hradec Králové,  prost!ednictvím odboru výstavby M"stského ú!adu Opo no, se 
sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opo no. Odvolání má odkladný ú inek. 
        Podle § 82 odst.1 správního !ádu  se lze odvolat proti výrokové  ásti rozhodnutí  i 
jednotlivým výrok%m. Odvolání proti od%vodn"ní rozhodnutí je nep!ípustné. 
        Podle § 82 odst.2 správního !ádu musí být z odvolání patrno, kdo je  iní a které  v"ci 
se týká. Odvolání se podává s pot!ebným po tem  stejnopis% tak, aby jeden stejnopis z%stal 
správnímu orgánu a aby každý ú astník !ízení mohl obdržet  jeden stejnopis.    
             Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne , kdy nabude právní moci.  
  
P$íloha pro žadatele ( obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
- ov"!ený situa ní výkres 1 : 200 
 

P$íloha pro Obecní ú$ad  eské Mezi$í#í (obdrží po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí): 
- ov"!ený situa ní výkres 1 : 200 
                                            
  
 
 
                                         
                                                                                                                              Ing.Dalibor Št"pán                                                   

                                                                                                        ved.odboru výstavby 
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyv"šeno na ú$ední desce M"stského ú$adu  Opo#no a 
Obecního ú$adu  eské Mezi$í#í  po dobu 15 dn% a to i zp%sobem umož&ujícím dálkový 
p$ístup. 
 
Vyv"šeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
 
Razítko, podpis: 
 
 



 4 

Doporu#en" do vlastních rukou na doru#enku se doru#í ú#astník%m  $ízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1 stavebního zákona: 
Petr  Juha#ák,  nar. 28.06.1981 a paní Jitka   Juha#áková,  nar. 22.07.1976, oba bytem 
Rakouská 683, 289 23 Milovice nad Labem, oba zastoupeni, na základ" plné moci, panem  
Andriy Prysyazhnyukem, nar. 18.04.1983, bytem T.G.Masaryka  p. 260, 55203 $eská 
Skalice 
Obec $eské Mezi!í í 
 
Doporu#en" ( k vyv"šení): 
Obecní ú!ad $eské Mezi!í í 
 
Dále obdrží doporu#en" na doru#enku dot#ené orgány: 
M"stský ú!ad Dobruška, odb. výstavby a ŽP, odd. ŽP 
M"stský ú!ad Dobruška, odb. rozvoje m"sta (památková pé e) 
M"stský ú!ad Dobruška, odb. rozvoje m"sta, odd. Ú!ad územního plánování 
 
Ve$ejnou vyhláškou se doru#í ú#astník%m $ízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona 
Ing. Michal Flídr, nar. 6.12.1983, Nedošín130, 57001 Litomyšl 
 
Na v"domí: 
Petr  Juha#ák,  nar. 28.06.1981, Rakouská 683, 289 23 Milovice nad Labem 
Jitka   Juha#áková,  nar. 22.07.1976, Rakouská 683, 289 23 Milovice nad Labem 

 


