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MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE 
 odbor územního plánování a stavebního řádu 

Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice 
 

 

Spis. zn.: MUJI   2483/2010 /ÚPSŘ  
Č.j: PDMUJI   9003/2010/Fi/Rozh Jilemnice, dne: 14.6.2010 
Vyřizuje: Renata Fišerová  
E-mail: fiserova@mesto.jilemnice.cz  
Telefon: 481 565 142 
 
 
Žadatel: 
René Prokop (nar. 20.9.1972), Horka u Staré Paky 42, 512 34  Horka u Staré Paky 
Alena Prokopová (nar. 28.5.1972), Horka u Staré Paky 42, 512 34  Horka u Staré Paky 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle § 

13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), 
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Zařízení pro likvidaci odpadních vod od 
objektu čp. 42 v obci Horka u Staré Paky - čistírna odpadních vod, včetně kanalizační přípojky a vsakovacího 
zářezu na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 325/2 (zahrada) v kat. území Horka u Staré Paky, kterou 
podal René Prokop (nar. 20.9.1972), Horka u Staré Paky 42, 512 34  Horka u Staré Paky a Alena Prokopová (nar. 
28.5.1972), Horka u Staré Paky 42, 512 34  Horka u Staré Paky, takto: 

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 

ú z e m n í  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  
 
pro stavbu: Zařízení pro likvidaci odpadních vod od objektu čp. 42 v obci Horka u Staré Paky – čistírna 
odpadních vod, včetně kanalizační přípojky a vsakovacího zářezu na pozemku: pozemková parcela parcelní 
číslo 325/2 (zahrada) v kat. území Horka u Staré Paky. 
 
 
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Projekt bude zpracován v souladu s předloženou dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami 

tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována ve smyslu  příslušných ustanovení vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

2. Čistírna odpadních vod bude umístěna na pozemku ppč. 325/2 v kat. území Horka u Staré Paky, a to 4,5 m 
od východní stěny RD čp. 42 a zároveň cca 13 m od hranice ppč. 325/2 a 325/1. Přečištěné odpadní vody 
budou vedeny kanalizačním potrubím, přes revizní šachtu do vsakovacího zářezu o vel. 3,0 x 1,5 m a 
hloubce 2,0 - 2,5 m. který bude umístěný na pozemku ppč. 325/2 - 2,0 m od hranice ppč. 325/2 a 325/1 v kat. 
území Horka u Staré Paky. Celková délka kanalizační přípojky bude 12 m. 

3. Stavba bude navržena s ohledem na ochranu stávajících vedení a zařízení nacházejících se v daném prostoru, 
která na požádání investora vytýčí správci jednotlivých inž. sítí. 

4. O povolení stavby ČOV, včetně venkovní kanalizace je nutno požádat u odboru ŽP MěÚ Jilemnice 
samostatnou řádně dokladovanou žádostí. 

5. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po dokončení prací  uvedeny do původního stavu. Případné škody 
budou nahrazeny  dle platných předpisů. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci energet. zařízení, které vydal ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 
pracoviště Mladá Boleslav dne 24.11.2009 pod číslem vyjádření: 10244211718: 

− Před započetím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. 
Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby, s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ 
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Zákaznické služby s.r.o., tel. 840840840. Vytýčení je nutno provést i v případě požadavku na přesné určení 
polohy podzemních vedení. První vytýčení bude provedeno bezplatně, na základě předložení tohoto 
vyjádření. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití 
mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. 

− U nadzemních vedení nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod 
nadzemních vedení nesmí být použity mechanizmy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením 
nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy. 

− V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel. 840850860. 
7. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku, které vydal: 
           Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí  pod zn.: MUJI 2690/10/ŽP dne 19.5.2010: 
           ŽP - Ochrana  přírody a krajiny:  
− Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77 

odst. 3) a § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“),  vydává ve věci žádosti  podle  § 149 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění (dále jen správní řád)  následující  závazné stanovisko: s výše uvedeným záměrem, dle projektové 
dokumentace, uděluje souhlas za splnění podmínek: 

− V průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN 83 9061 DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Investor zajistí zejména ochranné 
oplocení příp. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při 
provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu, budou kolmo 
přeřezány a co nejdříve zahrnuty zeminou (ochrana před vysycháním a mrazem). 

− Po ukončení výkopových prací bude terén uveden do řádného stavu a plochy ozeleněny trávou. 
           ŽP - Ochrana zemědělského půdního fondu: 
− Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

pří-slušný dle § 15, písm. i) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), vydává podle ustanovení § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní  řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko: Ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 3 zákona souhlasíme se záměrem trasy vedení dle dokumentace „Zařízení na likvidaci 
odpadních vod od objektu RD č.p. 42 na st.p.č. 352 v k.ú. Horka u Staré Paky“, kterou v srpnu 2009 
vypracovala Marcela Zuzánková, Valteřice 217, generální projektant Ing. Aleš Kreisl, ČKAIT 0601291, 
Fügnerova 42, Vrchlabí. Budou dodržena ustanovení § 4 a 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu: 

− při provádění prací jsou investoři povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, zejména 
odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvy zemědělské půdy, postarat se o jejich řádné uskladnění, ošetřování, 
učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní 
fond, skrývka bude navrácena do původního profilu a dotčené plochy uvedeny do řádného stavu 
odpovídajícímu druhu pozemku dle KN.  

 
Vypořádání námitek účastníků řízení: 
Dne 2.6.2010 podal pan Josef Mikulka, Čistá u Horek 255, 512 35  Čistá u Horek, žádost o přerušení územního 
řízení o umístění stavby z 21.4.2010, včetně žádosti o zrušení veřejného ústního jednání nařízeného na 3.6.2010 na 
9:00 hod., a výzvy k doplnění neúplného podání: 
1) „Jako vlastník p.p.č. 325/1 a p.p.č. 323 k.ú. Horka u St. Paky, žádám o přerušení územního řízení o umístění 
stavby Spis. zn.: MUJI 2483/2010/ÚPSŘ, do doby úplného odstranění nedostatků uvedeného neúplného podání z 
21.4.2010, žadateli René a Alenou Prokopovými. 
Jako účastník řízení, žádám před provedením veřejného ústního jednání dne 3.6.2010, aby žadatelé byli vyzvány k 
doplnění uvedeného neúplného podání o závazné stanovisko dotčeného orgánu odboru dopravy krajského úřadu 
Libereckého kraje, ke stavbě "Zařízení pro likvidaci odpadních vod od objektu čp.42 v obci Horka u Staré Paky - 
čistírna odpadních vod, včetně kanalizační přípojky a vsakovacího zářezu", v ochranném pásmu silnice I. třídy. 
Vzhledem k uvedené neúplnosti předmětného podání, kdy vzhledem k neoslovení dotčeného orgánu OD KULK, 
Prokopovými, a nemožnosti tohoto dotčeného orgánu uplatnit závazné stanovisko k uvedené stavbě, nejpozději při 
veřejném ústním jednání, žádám o zrušení tohoto veřejného ústního jednání nařízeného pod čj. PDMUJI 
6468/2010/Fi/Ozná, na 3.6.2010 v 9:00 hod. s tím, že po doplnění a odstranění nedostatků uvedeného podání René 
a Alenou Prokopovými, o závazné stanovisko dotčeného orgánu OD KULK, k předmětné stavbě v ochr. pásmu 
silnice I. třídy, bude nařízeno nové veřejné ústní 
jednání. 
V případě nedoplnění předmětného podání ve stanovené lhůtě, o uvedené závazné stanovisko dotčeného orgánu 
OD KULK, žádám o zastavení tohoto řízení Spis. zn.: MUll 2483/2010/ÚPSŘ 21.4.2010.“ 
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Dne 3.6.2010, při veřejném územním řízení  podal pan Josef Mikulka, Čistá u Horek 255, 512 35  Čistá u Horek 
námitky k územnímu řízení o umístění stavby, včetně požadavků na jejich odstranění: 
Jako vlastník p.p.č. 325/1 a p.p.č. 323 k.ú. Horka u St. Paky, podávám tímto níže uvedené námitky k územnímu 
řízení o umístění stavby Spis. zn.: MUJI 2483/2010/ÚPSŘ, čj. PDMUJI 6468/20101Fi/Ozná, včetně požadavků na 
jejich odstranění. 
2) Namítám, nejednoznačnost a neúplnost předložené projektové dokumentace Prokopovými, zjm.: 
− neúplnost situačního výkresu (chybí kóty) znázorňujícího umístění zasakovacího zářezu, ve vztahu k 

hranicím okolních pozemků č. 325/1 ač. 323 k.ú Horka u St. Paky, v mém vlastnictví, 
− chybějící výškové nezakreslení jednotlivých komponentů předmětné stavby, vůči sobě a okolnímu terénu do 

řezu v projektové dokumentaci, 
3) Namítám neúplnost a naprostou obecnou stylizaci a provedení předmětného hydrogeologického posudku: 
− navrhujícího tu nejhorší variantu možného umístění zasakovacího zářezu (z mnoha možných nabízejících se 

lepších variant) ve vztahu k okolním pozemkům, omezujících tak svým umístěním cca 2 m od hranice 
p.p.č.325/1, zástavbu tohoto sousedního pozemků v rozporu se zákonem č.183/06 Sb., do budoucna. 

− neřešícího nijak otázku pachových projevů a vzniku bakteriálních nebezpečí, ve vztahu zasakovacího zářezu 
umístěného jen cca 2 m od sousedního pozemku č. 325/1, k nebezpečí ohrožení zdraví uživatelů a majitele 
sousedních pozemků zjm. pozemku č. 325/1, 

− neobsahujícího jasné závazné stanovisko zpracovatele posudku, zaručující 100%tní bezpečnou zasakovací 
schopnost uvažovaného zasakovacího zářezu, ve vztahu k množství odpadních vod z rod. domu čp. 42 tak, 
aby nedocházelo k podmáčení podloží a znečišťování povrchových a podzemních vod atp. na uvedených 
sousedních pozemcích určených k bytové zástavbě. 

− obsahující zákres zasakovacího zářezu v situačním snímku tohoto posudku, v rozporu se situačním zákresem 
v projektové dokumentaci, 

− kdy určení skladby zeminy a podloží místa uvažované stavby zasakovacího zářezu, (vzhledem k velké 
různorodosti podloží v tom kterém místě obce Horka) nebylo provedeno na základě fyzického 
hydrogeologického průzkumu, sondy provedené přímo na místě stavby zářezu, nýbrž jen na základě map, 

− pojednávajících o skladbě pozemků a jejich podloží v oblasti obce Horka, jen v obecné široké rovině, 
− neobsahujícího jasné závazné stanovisko přesně určující okruh bezpečného zasakování odpadních vod v 

zasakovacím zářezu a jeho okolí, včetně zákresu tohoto okruhu do grafické části posudku i projektové 
dokumentace. 

− neobsahujícího jasné závazné stanovisko zaručující nemožnost povrchového úniku či průsaku odpadních vod 
ze zasakovacího zářezu (při malé, nebo naopak, velké zasakovací schopnosti podloží zasakovacího zářezu) 
do uvažované stavby studny na p.p.č. 325/1, cca 4m od uvažovaného zasakovacího zářezu a následné 
kontaminace vod v této studni. 

Vzhledem k uvedenému požaduji v projektové dokumentaci provést: 
− doplnění situačního výkresu o kóty vymezující umístění zasakovacího zářezu, ve vztahu k hranicím okolních 

pozemků č. 325/1 ač. 323 k.ú Horka u St. Paky, v mém vlastnictví, 
− doplnění o výškové zakreslení jednotlivých komponentů předmětné stavby, vůči sobě a okolnímu terénu do 

řezu v projektové dokumentaci, 
Vzhledem k uvedeném  požaduji předmětný hydrogeologický posudek doplnit a přepracovat z obecné roviny, do 
roviny odpovídající poměrům na místě uvažovaných staveb, do roviny plné odpovědnosti znalce, za závěry které 
učinil jako odborník v tomto svém posudku předloženým k územnímu rozhodnutí o umístění stavby, tzn. že požaduji: 
− určit skladbu pozemku a jeho podloží, v místě uvažovaného zřízení zasakovacího zářezu, na základě 

fyzického hydrogeologického průzkumu zhotovením sondy přímo na místě stavby zasakovacího zářezu, 
− doplnit posudek o naprosto jasné závazné stanovisko zpracovatele posudku, zaručujícího 100%tní 

zasakovací schopnost uvažovaného zasakovacího zářezu, ve vztahu k množství odpadních vod z rod. domu 
čp. 42, ve vztahu ke skutečné skladbě podloží v předmětném místě tak, aby nemohlo docházet k podmáčení a 
znečisťováni povrchových a podzemních vod a podloží sousedních pozemků určených k bytové zástavbě, 

− doplnit posudek o jasné závazné stanovisko zaručující nemožnost vzniku pachových projevů a vzniku 
bakteriálních nebezpečí, ve vztahu k nebezpečí ohrožení zdraví uživatelů a majitele sousedního pozemku č. 
325/1, 

− doplnit posudek o jasné závazné stanovisko zpracovatele posudku, zaručujícího nemožnost povrchového 
úniku či průsaku odpadních vod ze zasakovacího zářezu, (při malé, nebo naopak velké zasakovací schopnosti 
podloží zasakovacího zářezu) do uvažované stavby studny na p.p.č. 325/1, cca 4m od uvažovaného 
zasakovacího zářezu a následné kontaminace vod v této studni. 
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− uvést zakreslení zasakovacího zářezu v situačním snímku předmětného posudku do souladu se zákresem v 
situačním snímku v projektové dokumentaci, 

− zakreslit do situačního snímku posudku včetně projektové dokumentace, okruh zasakováni odpadních vod od 
rod. domu čp.42. v zasakovacím zářezu, stanovený na základě skladby podloží zjištěného dle uvedeného 
hydrogeologického průzkumu - sondy, 

Závěrem konstatuji, že v případě když nebude závaznými stanovisky vyhotovitele uvedeného posudku, v 
hydrogeologickém posudku, jednoznačně zaručena nemožnost vzniku podmáčení a znečištění povrchových a 
podzemních vod na p.p.č. 325/1 a p.p.č. 323, nemožnost povrchového úniku a průsaku odpadních vod do uvažované 
stavby studny, nemožnost bakteriálního ohrožení zdraví uživatelů sousedních pozemků, požaduji v rámci eliminace 
uvedených nebezpečí na minimum, přemístění uvažovaného místa stavby předmětného zasakovacího zářezu, 
zakresleného v předmětném posudku a projektové dokumentaci, dále od p.p.č. 325/1 a p.p.č. 323 k.ú. Horka u staré 
Paky, tj. do vzdálenosti 3 m od uvažované stavby čističky odpadních vod na p.p.č. 325/2.“ 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Stavební úřad rozhodl o námitkách pana Josefa Mikulky, bytem Čistá u Horek 255, 512 35  Čistá u Horek, takto:  
Námitky účastníka řízení se zamítají. 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"): 
René Prokop (nar. 20.9.1972), Horka u Staré Paky 42, 512 34  Horka u Staré Paky 
Alena Prokopová (nar. 28.5.1972), Horka u Staré Paky 42, 512 34  Horka u Staré Paky 
    

O dů v o d n ě n í  
 Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 21.4.2010 žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. 
 Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 27.4.2010 oznámil 
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání 
spojené s místním šetřením na den: 3.6.2010 (čtvrtek) konané v místě: Horka u Staré Paky - Obecní úřad. Námitky 
účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.  
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a 
stavebního řádu k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném 
případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům 
pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich. Vlastnictví ani jiná práva k dalším 
(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.    
 
Seznam všech účastníků řízení: 
René Prokop, Alena Prokopová, Josef Mikulka, Obec Horka u Staré Paky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Liberec. 
 
 Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o 
umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o 
umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 V průběhu řízení byly vzneseny námitky, které podal pan Josef Mikulka, Čistá u Horek 255, 512 35  Čistá 
u Horek. 

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl ze strany navrhovatele doložen následujícími podklady: 
Dokumentací stavby pro potřeby územního řízení. 
Vyjádření k existenci energet. zařízení vydal ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, oddělení Mladá Boleslav dne 

24.11.2009 pod číslem vyjádření: 1024421718. 
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydala Telefónica O2 Czech Republic,. a.s. Děčín, 

pracoviště Liberec dne 2.2.2010 pod čj.: 25369/10/LIB/000. 
Stanovisko k existenci stávajících plynárenských zařízení vydaly RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno dne 

7.4.2010 pod zn.: 1748/10/131. 
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Vyjádření pro potřeby územního a stavebního řízení vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště 
Liberec dne 14.4.2010 pod zn.: 8321/10/36021-Ba/7.1.3. 

Hydrogeologický posudek pro vsakování předčištěných odpadních vod vypracoval RNDr. Petr Sláma v 
červnu 2009. 

Souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu vydal Drážní úřad Praha dne 21.4.2010 pod zn.: MP-
SOP0686/10-2/Co. 

Koordinované závazné stanovisko vydal Městský úřad Jilemnice dne 19.5.2010 pod zn.: MUJI 2690/10/ŽP. 
Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení vydala Správa železniční dopravní cesty, st. 

organizace Hradec Králové dne 14.5.2010 pod zn.: 3647/10-SDC HKR-150. 
Dodatek hydrogeologického posudku  pro vsakování předčištěných odpadních vod ve vztahu k pozemku 

ppč. 325/1 v k.ú. Horka u Staré Paky vypracoval RNDr. Petr Sláma dne 27.5.2010. 
Rozhodnutí - povolení stavby v ochranném pásmu silnice vydal Krajský úřad Libereckého kraje - odbor 

dopravy dne 2.6.2010 pod čj.: OD 720/2010-2/280.8/Jk,  KULK 38042/2010. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách a připomínkách účastníků řízení: 
Rozhodnutí o námitkách, vznesených účastníkem řízení Josefem Mikulkou, Čistá u Horek 255, 512 35  Čistá u 
Horek, stavební úřad odůvodňuje, takto: 
Ad 1) Námitka, resp. „žádost o přerušení a zrušení územního řízení do doby úplného odstranění nedostatků 

podání“ se, s ohledem na skutečnost, že v termínu do doby konání veřejného ústního jednání byly ze strany 
žadatelů předloženy veškeré podklady, tedy zejména chybějící rozhodnutí – povolení stavby v ochranném 
pásmu silnice, zamítá. 

Ad 2) Námitka  týkající se „nejednoznačnosti a neúplnosti projektové dokumentace“ se vzhledem k tomu, že z  
předložené PD, je zcela zřejmé umístění staveb s ohledem na vzdálenost od hranic se sousedními pozemky 
zamítá. PD byla vypracována oprávněnou osobou – Ing. Alešem Kreislem, autorizovaným inženýrem pro 
vodohospodářské stavby, a její součástí je mj. situace stavby v měřítku 1:250 a podélný profil vedení 
kanalizace. Umístění stavby je pak řešeno v bodě č. 2 tohoto rozhodnutí. 

Ad 3) Námitka týkající se „neúplnosti a naprosté obecné stylizace a provedení předmětného hydrogeologického 
posudku“ se zamítá. Hydrogeologický posudek, vč. jeho dodatku  ze dne 27.5.2010 vypracoval RNDr. 
Petr Sláma, osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a sanační geologii. V předloženém 
hydrogeologickém posudku, vč. jeho dodatku byly plně zohledněny geologické a hydrogeologické poměry, 
a mj. je zde doslovně uvedeno, že „Funkcí vsakovacího objektu (vsakovacího zářezu) na parcele č. 325/3 
k.ú. Horka u Staré Paky nebudou negativně ovlivněny žádné okolní zdroje podzemní či povrchové vody.“ 

 
Z výše uvedených důvodů nezbylo stavebnímu úřadu než veškeré námitky uplatněné v rámci územního 

řízení jeho účastníkem panem Josefem Mikulkou, Čistá u Horek 255, 512 35  Čistá u Horek, v plném rozsahu 
zamítnout. 

P o u č e n í  
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; 

prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a 
rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. 

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá 
platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné 
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací 
řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí 
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se 
rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    

 
 

Mgr. Vladimír Mečíř 
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................  Datum sejmutí: …………………................ 
 

Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). 
 
 
 
 
………………………………….....................  ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 

Účastníci řízení:       
doručení jednotlivě:  
René Prokop, Horka u Staré Paky 42, 512 34  Horka u Staré Paky 
Alena Prokopová, Horka u Staré Paky 42, 512 34  Horka u Staré Paky 
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky 41, 512 34  Horka u Staré Paky     
 
doručení veřejnou vyhláškou:  
Josef Mikulka, Čistá u Horek 255, 512 35  Čistá u Horek 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, P.O. Box 386, 460 55  Liberec  
          

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
Obec Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky 41, 512 34  Horka u Staré Paky     
      

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 1 
Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
  
 
 

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 18 a) sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen složenkou dne 12.5.2010.  
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