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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
/VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA/
Výroková část
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 27.09.2017 podal Správa Krkonošského národního parku, IČO 00088455,
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, kterou zastupuje Ing. Jiří Ježek, IČO 86992261, nar.
23.10.1978, Riegrova 1049, 508 01 Hořice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto
přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
stavební povolení
na stavbu:
Rekonstrukce lesní cesty "K Lysečinské boudě," (dále jen "stavba").

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:
katastrální
obec
parc.č.
území
Horní Maršov
266/2
Horní Lysečiny
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Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Obecní úřad
Horní Maršov, Stavební úřad dne 19.06.2017 pod č.j. 1612/2017-Mo.
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace. Bude provedena oprava a doplnění nových
odvodňovacích objektů, doplnění podkladu a tvorba nové vozovky z penetrovaného makadamu
(tam kde je živičná vozovka) a štěrková komunikace (tam kde je dosud).
II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Podmínky vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracovala Ing. Alena Blažková, autorizovaný inženýr pro stavby plnící funkce lesa,
ČKAIT – 0402188; s přednostním respektováním podmínek tohoto stavebního povolení.
Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118
stavebního zákona.

2.

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění
stavby je nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3.

Stavba bude dokončena do 31.12.2019.

4.

Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny
změny v uvedených skutečnostech.

5.

Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.
Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů:
• § 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.
• § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému
nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se
o archeologickém nálezu dověděl.

6.

7. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
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§ 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti
s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

8.

Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se
všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.

9.

S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy
v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při
závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.

10. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do
původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
11. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem,
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění
bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být
oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
12. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich
ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými
správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy
minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
13. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku
(označení stavby, stavebník, zhotovitel, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil,
číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci a stanovený termín
dokončení stavby).
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy
č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
15. Stavba smí být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu.
16. Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133
stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek
stavebního povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti
povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156
stavebního zákona)
- závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (Správa
Krkonošského národního parku, odbor státní správy)
- doklad o protokolárním předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníků:
- stavební deník
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
- doklad o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě
k jejich využití nebo odstranění
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doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, popř. doklad
o oznámení zahájení zemních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických
výzkumů
další doklady vyplývající ze stavebního povolení

17. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
18. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
19. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání
stavby, ochranu proti hluku. (§ 156 stavebního zákona).
Podmínky vyplývající z následující vyjádření správců (vlastníků) sítí technického
vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení:
20. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
27.01.2017 č.j.521515/17 a 12.09.2017 č.j. POS996/17.
21. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.01.2017
zn.0100688175 a 29.06.2017 zn.420/2017.
Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:
22. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků
uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo
k ohrožení sousedních lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezprostředně
potřebná opatření.
23. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa, musí být prováděna tak, aby nedocházelo
k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
24. Stavbou nesmí dojít ke změně odtokových poměru, budou zachovány propustky.
25. Během provádění stavebních prací nesmí dojít k napadání materiálů (demoliční odpad,
nová vrstva vozovky) do části koryt vodních stružek sloužících k odtoku povrchových vod.
26. Během stavebních činností nesmí dojít k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve
smyslu § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, tj. musí být provedena
veškerá opatření k zamezení kontaminace povrchových i podzemních vod ropnými látkami
(pohonné hmoty a provozní kapaliny stavebních strojů) a nevytvrzenými stavebními
hmotami. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého
místa (při úniku na terén odtěžit zasaženou zeminu a při úniku do vody postižené místo
ohradit a zasypat vhodným sorbetem, po nasáknutí závadných látek sorbent odstranit).
Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku
obsahu do životního prostředí, proti srážkovým vodám a proti manipulaci neoprávněnou
osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k
nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.
27. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných
látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit
Hasičskému záchrannému sboru ČR (nebo Polici ČR) a správci dotčeného vodního toku, tj.
Správa KRNAP Vrchlabí).
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 109 písm. a) stavebního
zákona a § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
- Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
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Odůvodnění
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako příslušný speciální stavební úřad (dále jen
„stavební úřad“) obdržel dne 27.09.2017 žádost stavebníka Správa Krkonošského národního
parku, IČO 00088455, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, ve věci vydání s tavebního povolení na
stavbu: „Rekonstrukce lesní cesty "K Lysečinské boudě," na pozemcích uvedených ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 06.10.2017 zahájení stavebního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby,
a stanovil, že ve lhůtě do 04.11.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska.
Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Obecní úřad
Horní Maršov, Stavební úřad dne 19.06.2017 pod č.j. 1612/2017-Mo.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 111 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 přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebyloli ve věci vydáno územní rozhodnutí:
Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Obecní
úřad Horní Maršov, Stavební úřad dne 19.06.2017 pod č.j. 1612/2017-Mo.
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je
v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb.
Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy. Vzhledem k tomu, že se
jedná o stavbu, která dle stanoviska obecného stavebního úřadu nevyžaduje vydání
územního rozhodnutí, požadavky na umisťování staveb dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území se neuplatní. Vyhláškou, kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb. Předmětná stavba je s touto
vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací
k silnicím jsou splněny. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
stavby.
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Jiné vybavení potřebné k užívání
stavby není třeba budovat.
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř.
jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.
e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:
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Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je oprava a úprava stávajících komunikací, a to
způsobem výměny krytů, budoucí užívání stavby se nemění. Výměnou krytů dojde ke
zlepšení stavebně technického stavu komunikací a jejích užitných vlastností. Stavba není
výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat
žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení
a dotčených orgánů: (do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se
předmětné stavby těch subjektů, které jsou dotčenými orgány a účastníky řízení)
•

Obecní úřad Horní Maršov, Stavební úřad – vyjádření ze dne 19.06.2017 č.j. 1612/2017Mo.

•

Obecní úřad Horní Maršov – sdělení ze dne 22.04.2014 č.j. 82/14-Mo.

•

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 –
souhrnné stanovisko ze dne 19.05.2017, č.j. 49493/2017.

•

Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy – závazné stanovisko ze
dne 29.03.2017 značka KRNAP 02553/2017.

•

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov –
vyjádření ze dne 14.04.2014.

•

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – vyjádření ze dne 06.02.2017
značka 5001446469.

•

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – stanovení
podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 25.09.2017 č.j. POS996/17.

•

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti ze dne 27.01.2017 č.j. 521515/17.

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o neexistenci
energetického zařízení ze dne 27.01.2017 značka 0100688175.

•

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s umístěním stavby a
prováděním činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení ze dne 29.06.2017
značka 420/2017.

•

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení o neexistenci
komunikačního vedení ze dne 27.01.2017 značka 0200579626.

•

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní
Město, 541 01 Trutnov 1 – závazné stanovisko ze dne 11.05.2017 č.j. 46537/2017.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal
v úvahu druh, rozsah, účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad
na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že
rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na
nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku, a proto jim přiznal postavení účastníka
řízení.
Účastníci řízení:
• dle § 109 písm. a) – c) /stavebník/
- Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
• dle § 109 písm. d) /vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten,
kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být
jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,/
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
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- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
• dle § 109 písm. e-f) /vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku
právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo
dotčeno/
- Ing.CSc. Jan Bílek, Janovského 1118/14, 170 00 Praha,
- Mgr. Zbyněk Macháček, Nebušická 208, 164 00 Praha,
- Ondřej Volc, Jana Masaryka 330/48, 120 00 Praha,
- Martina Skřivanová, Jana Masaryka 330/48, 120 00 Praha,
- Ing. Jan Střílka, Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha,
- Ing. Ondřej Batěk, Za Hládkovem 105/8, 169 00 Praha,
- Ing. Jakub Hlavička, Kruhová 534/14, 100 00 Praha,
- RNDr. Josef Havlas, CSc., Jevanská 1453/8, 100 00 Praha,
- Ing. Jan Bouček, Za Mototechnou 871/19, 155 00 Praha,
- Ervín Schreiber, Dolní Albeřice 33, 542 26 Horní Maršov,
- Karel Kühn, Ostrčilova 246, 541 01 Trutnov,
- OBEC HORNÍ MARŠOV, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov,
- MUDr. Pavel Kužel, Husinecká 67, 250 68 Husinec,
- Bohuslav Ševc, Bolehošť 52, 517 31 Bolehošť,
- Petr Franěk, Provodov 16, 549 08 Provodov-Šonov,
- Ivana Fraňková, Provodov 16, 549 08 Provodov-Šonov,
- Květuše Růžková, Rubensova 2181/12, 100 00 Praha,
- Lucie Růžková, Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha,
- Eva Semeráková, Raichlova 2644/3, 155 00 Praha,
- Václav Stuchlík, Okružní 653, 530 03 Pardubice,
- MUDr. Michaela Firešová, V Aleji 1011/47, 252 19 Rudná,
- Pavla Kalousková, Dlouhá 743/9, 110 00 Praha,
- Ing. arch. Jarmila Písecká, Kaprova 40/12, 110 00 Praha,
- Eva Písecká, Kaprova 40/12, 110 00 Praha,
- Jindřich Pipek, Severní 767/56, 500 03 Hradec Králové,
- Mgr. Eva Preisová, Nerudova 857/22, 500 02 Hradec Králové,
- MUDr. Jindřich Preis, třída Edvarda Beneše 1563/6, 500 12 Hradec Králové,
- Olga Svobodová, K Náplavce 114/13, 155 00 Praha,
- Josef Bažant, Horní Lysečiny 13, 542 26 Horní Maršov,
- Jana Mikešová, Komunardů 1456/57, 170 00 Praha,
- RNDr. Ivana Havlasová, Jevanská 1453/8, 100 00 Praha,
- Tatjana Boučková, Za Mototechnou 871/19, 155 00 Praha,
- Věra Šilhavá, Sadová 442, 250 64 Měšice,
- Vojtěch Kumšta, Kytínská 1188/1, 102 00 Praha,
- Ing. Barbora Žižková, Lublinská 572/3, 181 00 Praha,
- Ing. Petr Pelz, Hlavenec 138, 294 74 Hlavenec,
- Ljuba Pelzová, Hlavenec 138, 294 74 Hlavenec,
- MUDr. Oldřiška Nývltová, Křižíkova 553, 541 01 Trutnov,
- Ing. Zora Nývltová, Polská 1334, 530 03 Pardubice,
- MUDr. Miroslav Nývlt, U Pramene 374, 541 01 Trutnov,
- Ing. Vladimír Kobelka, Högerova 686/6, 152 00 Praha,
- Jarmila Kobelková, U kombinátu 441/1, 100 00 Praha
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V souladu s § 112 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a
f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených
vlivem záměru.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního
povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové
dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.
Stavební úřad nezahrnul do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky
z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.
Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
Posouzení námitek účastníků řízení:
- Námitky nebyly vzneseny.
Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili. Požadavky správců (vlastníků) sítí technického
vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního
povolení.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov,
odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá
ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.
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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
Petr Kotlovský
vedoucí odboru výstavby
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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 Horní Maršov 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.
---------------------------------------------------------------------Poplatek
- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 19.10.2017.
Rozdělovník (dodejky)
- Ing. Jiří Ježek, Riegrova č.p. 1049, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
dotčené správní úřady
- Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město,
541 01 Trutnov 1
ostatní
- Obecní úřad Horní Maršov, Stavební úřad, IDDS: js2bd78
veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 35, 53, 71, 37, 34, 30, 27, 26, 11, parc. č. 110/1, 110/2, 115, 118, 126/1, 126/2, 129/1,
129/2, 132/3, 133/1, 134, 135/2, 137/1, 137/2, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 145/3, 150, 152/1,
152/2, 158/2, 159/4, 176/2, 178/2, 182, 190/1, 195/1, 202/3, 206/1, 210/2, 210/5, 210/6, 211,
214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 251/1, 269/1, 296, 215/3, 215/4, 266/1, 195/5, 195/6, 195/3, 39/1,
40, 97/2, 97/3, 258/1, 258/5, 258/6, 274, 279, 43/1, 43/2, 43/3, 258/7, 159/3, 190/3
v katastrálním území Horní Lysečiny
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Horní Maršov, Horní Lysečiny č.p. 18, č.p. 3, č.e. 4, č.p. 17, č.e. 19, č.p. 22, č.e. 25, č.p. 26
a č.p. 38

