
 
 
 
 
 
 
 
Č.j.: MUO 717/2013/OV/DŠ/3                                                                          7. června  2013 
Spisový znak: 253 
Skartační znak: V/5 
Úředně oprávněná osoba: Ing. Dalibor Štěpán 

 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í   
 
        Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle 
§13 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění ( dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 190 odst. 1 
stavebního zákona, posoudil žádost pana Davida Bludského, nar. 21.8.1971, Kubínova 
1465/14, 500 02 Hradec Králové, ze dne 25.4.2013  o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby rodinného domu s přípojkami na technickou a dopravní infrastrukturu na pozemku 
parc.č. 1105/15 v k.ú. České Meziříčí podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto 
posouzení vydává podle  § 92 stavebního zákona  
 

územní rozhodnutí  o  umístění stavby  
 

přízemního nepodsklepeného rodinného domu na pozemku parc.č. 1105/15 v k.ú. České 

Meziříčí,  se zemní kabelovou přípojkou NN,  s vodovodní přípojkou, s biologickým 

septikem, se splaškovou kanalizací od rodinného domu k biologickému septiku a od 

biologického septiku k místu napojení na místní kanalizaci, se zpevněnými plochami, 

kolnou a s oplocením, vše na pozemku parc.č. 1105/15 v k.ú. České Meziříčí.      

 
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších platných právních předpisů ( dále jen správní řád): 
David Bludský, nar. 21.8.1971, Kubínova 1465/14, 500 02 Hradec Králové 
 
Pro umístění   stavby, pro zpracování  projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu   se stanoví 
tyto podmínky: 
 
1. Stavba přízemního nepodsklepeného rodinného domu, o základních půdorysných 

rozměrech 8,30 x 12,30 m, zastřešená pultovou střechou se spádem jihovýchodním 
směrem, o max.výšce 4,220 m nad úrovní podlahy přízemí, se zastřešenou terasou podél 
jihovýchodní strany rodinného domu a se zastřešeným vstupem ze severozápadní strany, 
bude umístěna na pozemku parc.č. 1105/15 v k.ú. České Meziříčí tak, že vzdálenost 
jihovýchodního nároží rodinného domu od hranice s pozemkem parc.č. 1105/14 v k.ú. 
České Meziříčí bude 3,410 m, vzdálenost severozápadního nároží od hranice s pozemkem 
parc.č. 1105/2 v k.ú. České Meziříčí bude 2,00 m a vzdálenost vnějšího líce  
severozápadní podélné  obvodové zdi bude 8,30 m od hranice s pozemkem parc.č. 430 
v k.ú. České Meziříčí. Kolna na nářadí a zahradní nábytek, o půdorysných rozměrech 4,50 
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x 3,50 m, bude svojí podélnou stranou rovnoběžná se severozápadní stranou rodinného 
domu ve vzdálenosti 1,51 m. Vzdálenost severozápadního nároží kolny od hranice 
s pozemkem parc.č. 1105/2 v k.ú. České Meziříčí bude 2,80 m. Zemní kabelová přípojka 
NN bude vedena z elektroměrného pilíře, umístěného na hranici pozemku parc.č. 1105/15 
v k.ú. České Meziříčí, terénem po pozemku parc.č. 1105/15 v k.ú. České Meziříčí, až 
k severozápadní obvodové zdi rodinného domu, kterou bude zaústěna do vnitřního 
prostředí stavby. Vodovodní přípojka bude vedena po pozemku parc.č.1105/15 v k.ú. 
České Meziříčí. Dešťové vody budou napojeny, za biologickým septikem, na kanalizační 
přípojku splaškové kanalizace, na pozemku parc.č. 1105/15 v k.ú. České Meziříčí. Na 
pozemku parc.č. 1105/15 v k.ú. České Meziříčí budou umístěny zpevněné plochy pro 
přístup k rodinnému domu, ke kolně na nářadí a pro odstavení osobního motorového 
vozidla. 

 
2. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, kterou 

obdrží žadatel a Obecní úřad České Meziříčí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
3. Výška upraveného terénu nesmí přesahovat úroveň sousedních upravených pozemků. 
 
4. Oplocení musí být všemi svými částmi umístěno na pozemku parc.č. 1105/15 v k.ú. České 

Meziříčí. 
 
5. Realizace záměru, kromě stavby vodního díla,  bude podléhat ohlášení obecnému 

stavebnímu úřadu, případně stavebnímu povolení, pokud ohlášení nebude úplné a stavební 
úřad rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení. 

 
6. Stavba vodního díla – biologického septiku podléhá povolení vodoprávního úřadu – 

odboru výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí, Městského úřadu 
Dobruška. 

 

O d ů v o d n ě n í  
 

 Dne 25.04.2013 podal pan David Bludský, nar. 21.8.1971, Kubínova 1465/14, 500 02 
Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci  paní Ing. Janou Bernátovou, nar. 
14.2.1986, bytem Štefánkova 313, 500 11 Hradec Králové, žádost o územní souhlas a zároveň  
ohlášení  souboru staveb, obsahujícího  přízemní nepodsklepený rodinný dům na pozemku 
parc.č. 1105/15 v k.ú. České Meziříčí  se zemní kabelovou přípojkou NN,  s vodovodní 
přípojkou, se splaškovou kanalizací, se zpevněnými plochami, kolnou a s oplocením, vše na 
pozemku parc.č. 1105/15 v k.ú. České Meziříčí.      
        Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle 
§13 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění ( dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 190 odst. 1 
stavebního zákona, posoudil předloženou žádost o územní souhlas a ohlášení souboru staveb 
a na základě tohoto posouzení zjistil, že předložené listinné materiály nesplňují podmínky pro 
vydání územního souhlasu ani pro vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, protože 
neobsahovaly souhlas vlastníků sousedního pozemku parc.č. 1105/14 v k.ú. České Meziříčí. 
Opatřením  ze dne 16.5.2013 proto  v souladu s  § 96a  odst.4  stavebního zákona stavební 
úřad žadateli sdělil, že ohlášení stavebního záměru nemá právní účinky a usnesením z téhož 
dne  rozhodl, v souladu s ustanovením § 96 odst. 5 stavebního zákona, že o umístění 
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stavebního záměru bude provedeno územní řízení. Žádost o územní souhlas je podle § 96 
odst.5 stavebního zákona považována za žádost o vydání územního rozhodnutí. 
 Městský úřad Opočno, odbor výstavby, oznámil  podle § 87 odst.1  stavebního zákona, 
opatřením ze dne 16.5.2013, zahájení územního řízení  dotčeným orgánům a účastníkům 
řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a současně k projednání žádosti nařídil  podle 
§ 87 odst.1 stavebního zákona  ústní jednání s ohledáním na místě stavby, které se konalo dne 
6.6.2013. V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad zároveň poučil účastníky 
řízení o podmínkách pro uplatňování námitek a dotčené orgány o podmínkách uplatňování 
závazných stanovisek. 
        Okruhem účastníků řízení se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby jsou vedle 
žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí 
vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím 
přímo dotčeny  ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní zákon, který by 
okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu ke správnímu řádu, 
je stavební  zákon, který v § 85 vymezuje okruh účastníků územního řízení. Stavební úřad 
podle tohoto ustanovení usoudil, že účastníkem řízení je stavebník, obec České Meziříčí, 
vlastníci dopravní a technické infrastruktury a vlastníci pozemků, které mají společnou 
hranici s pozemkem, na němž bude stavba umístěna. 
        Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst.2 
přiznal následující postavení. Stavebník je  účastníkem řízení podle § 27 odst.1 písm.a)  
správního řádu. Ostatní účastníci řízení mají dle úsudku stavebního úřadu postavení podle  
ustanovení § 27 odst.2 správního řádu.  
           O průběhu ústního jednání s ohledáním na místě byl sepsán protokol.  Z jeho obsahu 
vyplývá, že účastníci řízení nevyjádřili k záměru žádné námitky ani připomínky. 
     V územním řízení stavební úřad posuzuje podle § 90 stavebního zákona,  zda je záměr 
žadatele v souladu :  
a)    s vydanou  územně plánovací dokumentací, 
b)   s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu    
      architektonických a urbanistických hodnot v území,  
c)   s požadavky stavebního zákona a  jeho prováděcích právních předpisů, zejména  
      s obecnými požadavky na využívání území,  
d)   s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
 e)  s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle    
      zvláštních právních předpisů, popřípadě  s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a    
      právem chráněných zájmů účastníků řízení. 
      

Stavební úřad  usoudil,  že záměr je v souladu s uvedenými hledisky. 
V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o územní rozhodnutí  

z hledisek uvedených  v § 90  stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska, stanoviska  a vyjádření. Zjistil, že stavba 
je v souladu 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 prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky 
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních zákonů. Ověřil, že projektová dokumentace je 
úplná, přehledná a zpracovaná oprávněnou osobou, že ke stavbě je zajištěn příjezd a možnost 
napojení na sítě technické infrastruktury a že předložené podklady vyhovují požadavkům 
uplatněným dotčenými orgány. Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle 



 4 

zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
         Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.   
         Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které 
posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se  platnými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem, vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, správním řádem, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy 
České republiky. 
 

P o u č e n í  
 

Proti územnímu rozhodnutí o umístění souboru staveb se lze odvolat do 15 dnů ode 
dne oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,  500 03 Hradec Králové,  
prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 
517 73 Opočno.  
 Podle § 82 odst.1 správního řádu  lze odvoláním napadnout jednotlivé výroky nebo 
jejich vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
            Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí, které  věci se 
týká a co se navrhuje. Odvolání 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. 

Odvolání se podává s potřebným počtem  stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet  jeden stejnopis.         
        Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 

 
Příloha pro stavebníka: 
-    ověřená  grafická příloha     (obdrží zplnomocněný zástupce stavebníka po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí) 
 
Příloha pro obecní úřad České Meziříčí: 
-    ověřená  grafická příloha     (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. Dalibor   Štěpán 
                                                                                                          vedoucí odboru výstavby 
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Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům  řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona: 
David Bludský, nar. 21.8.1971, Kubínova 1465/14, 500 02 Hradec Králové, prostřednictvím  
paní Ing. Jany Bernátové, nar. 14.2.1986, Atelier Kozák, s.r.o., Vážní 953, 500 03 Hradec 
Králové 
Olga Hvězdová, nar. 30.5.1985, Nová Ulice 477, 517 71 České Meziříčí 
Ing. Alena Veselovská, nar. 21.3.1957, Libníkovice 37, 503 46 Libníkovice 
Vladislav Šimon, nar. 29.5.1979, Krátká 504, 517 71 České Meziříčí 
Václav Zákravský, nar. 6.8.1968, Krátká 481, 517 71 České Meziříčí 
Petra Zákravská, nar. 25.10.1973, Krátká 481, 517 71 České Meziříčí 
Aleš Černý, nar. 23.6.1985, Ledce 17, 517 71 České Meziříčí 
Gabriela Jelenová, nar. 25.3.1986, Přepychy 53, 517 32 Přepychy 
Jana Vítová, nar. 17.2.1988, Příčná 339, 549 01 Nové Město nad Metují 
Libor Voslař, nar. 19.10.1981, Příčná 344, 549 01 Nové Město nad Metují 
David Bóna, nar. 10.6.1973, Podzámčí 680, 517 73 Opočno 
Obec České Meziříčí 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
 
Dále obdrží doporučeně na doručenku dotčené orgány ( do datových schránek): 
Městský úřad Dobruška, odb. výstavby a ŽP,  
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města – pan Petr Slavík 
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, odd.úřad územního plánování 
 
Na vědomí: 
David Bludský, nar. 21.8.1971, Kubínova 1465/14, 500 02 Hradec Králové 
 
Doporučeně ( s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci): 
Obecní úřad České Meziříčí 
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