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ROZHODNUTÍ
Dne 23.01.2012 podala společnost KOTAPERA a.s., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110
00 Praha 1, IČ: 28248473, prostřednictvím zmocněného zástupce pana Karla Plcha – člena
představenstva (dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební
povolení na stavbu nazvanou „Horská chata Sněženka“ umístěnou na pozemcích st. p. č. 59
a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, dle
projektové dokumentace zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1,
602 00 Brno – Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.
Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, odbor výstavby, jako správní orgán věcně příslušný
podle § 10 a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona a v souladu s § 140 odst. 1, 4 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, oznámil
podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního
a stavebního řízení a nařídil na den 15.03.2012 veřejné ústní jednání. Na základě protokolu
z tohoto jednání a podle § 92 a § 115 odst. 1 stavebního zákona a podle § 5 a § 6 vyhlášky
č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, přezkoumal žádost a připojené podklady, podle § 111 stavební zákona
z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, ověřil skutečnosti v tomto ustanovení
stavebního zákona uvedené a na základě toho vydává
I. podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu nazvanou „Horská chata Sněženka“ umístěnou na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č.
419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn.
Druh a účel umisťované stavby:
- jedná se o novostavbu rekreační chalupy na místě původní chaty Sněženka
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-

novostavba rekreačního objektu bude mít funkci občanské vybavenosti – ubytování
s kapacitou do 30 ti lůžek

Umístění stavby na pozemku:
- stavba bude umístěna na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k.
ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, který je součástí projektové dokumentace
zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno –
Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865
- odstupové vzdálenosti od hranic pozemku jsou 3,3 m na severní straně s pozemkem p. č.
414/1, 10,8 m na jihovýchodní straně s pozemkem p. č. 423/1 a 5,6 m na jihozápadní
straně s pozemkem p. č. 423/2 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn
Podmínky umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše
v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, který je součástí projektové dokumentace
zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno –
Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865, kde je navrhovaná
stavba vyznačena; případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.

II. podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení
na stavbu nazvanou „Horská chata Sněženka“ umístěnou na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č.
419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn.
Stručný popis stavby:
Jedná se o novostavbu rekreační chalupy na místě původní stavby chaty Sněženka ve
Špindlerově Mlýně. Objekt je umístěn na místě stávající chalupy s tím, že základní orientace
zůstávají stejné. Chata je usazena v jižním svahu na uměle vytvořené terénní terase. Stavba je
dvoupodlažní s obytným podkrovím, podsklepená, zastřešená sedlovou střechou. Podél
příjezdové cesty bude do svahu zapuštěno 8 parkovacích míst. Technická infrastruktura, resp.
přípojky a příjezdová komunikace k chalupě zůstává stávající.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené pro územní a stavební
řízení, zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno –
Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865, která byla ověřena ve
spojeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu (dle § 118 stavebního zákona).
2. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k.
ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, který je součástí projektové dokumentace
zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno –
Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865, kde je navrhovaná
stavba vyznačena; případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
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3. Jako staveniště se vymezují pozemky st. p. č. 59 a p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k.
ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn (jejich části), a to dle Zásad organizace stavby,
která je součástí dokumentace.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným zhotovitelem, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a zhotovitel bude
stavebnímu úřadu oznámen.
5. Stavebník je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno
zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné
technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života,
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů.
7. Pro stavbu mohou být navrženy a 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, ochranu proti hluku a na
úsporu energie a ochranu tepla.
8. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na
zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí
a majetku i šetrnost k sousedství.
9. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín
zahájení stavby, název a sídlo stavebního dodavatele, který bude stavbu provádět, změny
v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
10. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit, na viditelném místě u vstupu,
na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně
do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku.
11. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny,
popřípadě jejich kopie.
12. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné
důvody, této prohlídky se zúčastnit.
13. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, vycházející ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále z vyhlášky č. 591/2006 Sb.,
(Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích).
15. Stavební práce, které by mohly akustickým hlukem rušit okolí stavby nad přípustnou míru
(50 dB), budou prováděny ve všední dny v době od 8:00 do 18:00 hodin, o sobotách
v době od 8:00 do 12:00 hodin. O nedělích a svátcích prováděny být nemohou.
16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., která upravují požadavky
na provádění staveb.
17. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních
a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh
s jednotlivými podzemními vedeními bude předem odsouhlasen s jednotlivými vlastníky
a správci sítí.
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18. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby byly splněny podmínky
o obecných technických požadavcích na výstavbu (např. plnostěnným oplocením),
zejména pokud se týče opatření, která zabrání nadměrnému obtěžování okolí, zvláště
hlukem, prachem apod. a ohrožování provozu na pozemních komunikacích, zejména se
zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vyloučí znečišťování
pozemních komunikací, ovzduší a vod, zabezpečí, aby nedocházelo k omezování přístupu
k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
Budou dodrženy požadavky na zařízení staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
19. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně
vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení
pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobovalo se jejich
podmáčení a znečišťování naplaveninami.
20. Při provádění stavby nebude omezován provoz na přilehlých komunikacích a odstavných
a parkovacích plochách, a to zejména parkováním motorových vozidel stavby
a ukládáním jakéhokoliv materiálu byť jen na přechodnou dobu.
21. Konstrukce na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti
budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb. a zpracovaným požárně
bezpečnostním řešením stavby.
22. Po ukončení prací budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
23. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
24. Stavbu lze podle § 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního
souhlasu.
25. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky uvedené v níže uvedených
stanoviscích a podmínkách vyjádření:
a) Město Špindlerův Mlýn, ze dne 18.05.2011 pod zn. MESPP000IVML – Stanovisko
k investičnímu záměru
b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14.07.2011 pod č. j. 107122/11 –
Vyjádření o existenci elektronických komunikací
Souhlasí za podmínek:
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií
a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými
a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo
ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2
a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou
zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné
pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen respektovat ochranná pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k
poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se
SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při
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jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené
trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného
nářadí.
3. pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřená třetí
osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody,
které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit
POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky
na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo
Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
5. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí
osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou
a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná
odchylka uložení středu trasy PVSEK, a stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi
skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
7. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
8. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu
zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat
teprve poté, co od POS prokazatelné obdržel souhlas k pokračování v přerušených
pracích.
9. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod.
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se
zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové
práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby
nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů,
technických a odborných norem, správné praxí v oboru stavebnictví
a technologických postupů.
10. při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke
kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas
POS.
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti
Telefónica O2.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo
vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než
PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Při přepravě vysokého
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
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13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové
plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních
a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menši než 1 m od
NVSEK.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se obrátit na POS v průběhu
stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto „Podmínek ochrany
SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat
a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
17. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího
projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména
s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými
rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik
desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické je skříň o hraně cca 1
m.
18. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež
SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti,
oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení
učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2.
19. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv
prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat
POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to
vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
20. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami,
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné
průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
21. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít
k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby.
V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými
kótami do zjednodušené dokumentace, ze které bude zcela patrná míra dotčení
SEK.
22. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových
elektrických sítí, elektrických trakcí, vlaků a tramvají, nejpozději však před
zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky
vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí, vlaků a tramvají, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat
dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů ke kontrole.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od
POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož
i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či
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poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby,
rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
23. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu
radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště, nejpozději však před
zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek
ochrany těchto tras.
24. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení
společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před
zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti
stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby,
povinen kontaktovat POS.
25. Pokud by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejích ochranných pásem, je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene
a podobných technologií.
26. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku
nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
27. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté,
kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování
projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem
projednání podmínek přeložení SEK.
28. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností
Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.
29. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že
v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či
vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší
jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
30. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické
infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto
byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky
s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je nutné
utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
31. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy umístit tak, aby
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
32. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK
znepřístupnit.
33. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebi sítí
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: - v případech, kdy
plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny
v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,2 m nebo při křížení
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem,
předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, - do
příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve
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vzdálenosti kratší než 2 m, - neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném
směru sítě technické infrastruktury, - předložit POS vypracovaný odborný staický
posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo
pod zpevněnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani
dočasně, - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv
výkopové práce, které mohou být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo
kabelové komory, - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů
a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
c) ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 20.07.2011 pod zn. 001035878955 – Vyjádření
k existenci energetického zařízení
Souhlasí za podmínek:
V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické
zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Energetické zařízení je chráněno ochranným
pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění nebo technickými
normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
d) Správa Krkonošského národního parku, ze dne 22.08.2011 pod zn. KRNAP
06524/2011 – Souhlasné stanovisko
Souhlasí za podmínek:
1. Správa KRNAP nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené na díle
kalamitou nebo lesními pracemi
2. Do budoucna nebude vlastník díla požadovat jakékoliv kácení lesních porostů
z důvodu možného ohrožení díla.
3. Investor je povinen dílo zabezpečit tak, aby případné škody byly minimalizovány.
4. Stavba bude umístěna na stávajících základech a proto se minimální vzdálenost od
hranice lesního pozemku p.p.č. 508/1 v k.ú. Špindlerův Mlýn nemění a zůstává 40
metrů.
5. Před započetím prací bude toto oznámeno na Lesní správu Špindlerův Mlýn
a Terénní službu Špindlerův Mlýn.
6. Další připomínky mohou být stanoveny při místním řízení.
e) Městský úřad ve Vrchlabí, odbor RR a ŽP, ze dne 23.09.2011 pod č. j. RRŽP/17599/2011-Ja-sv – Souhrnné stanovisko
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů:
Souhlasí za podmínek:
1. při provádění veškerých stavebních činností nebudou poškozeny stromy na
uvedeném lesním pozemku
2. investor na sebe bere veškerá rizika spojená s blízkostí lesního pozemku
3. na lesním pozemku nebudou ukládány jakékoliv materiály ani zemina
4. vlastník díla nebude ani do budoucna požadovat jakékoliv odkácení ani tvarování
uvedeného lesního pozemku
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Stanovisko dle zákona č. 86/002 Sb., o ochraně ovzduší:
Postupovat v souladu se zákonem č. 86/02 sb., v aktuálním znění a souvisejícími
předpisy. Zajistit minimální prašnost během stavebních prací.
Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
S veškerými vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01 Sb.,
o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady předávat pouze do
zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu určena § 12, odst. 2
zákona č. 185/01 Sb.
1. Využitelné stavební odpady (čisté cihly, kameny, kovové části, čisté dřevo, sklo,
plast, papír apod.) předat k recyklaci nebo využít jako vstupní surovinu.
2. Nevyužitelný stavební odpad, který neobsahuje nebezpečné látky, je možné
likvidovat uložením na místní skládky ostatních odpadů nebo předáním do jiného
oprávněného zařízení.
3. Stavební odpady obsahující nebezpečné látky:
- odpady znečištěné nebezpečnými látkami: obaly od barev, laku, tmelu, olejů,
zbytky chemikálií apod.
Nebezpečné odpady nelze likvidovat na místních skládkách, ale je nutno je předat
firmě oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.
4. Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být
použity v přirozeném stavu v místě stavby, pakliže jejich použití nepoškodí nebo
neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S nadbytečnými zeminami
a přírodními materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je
nutno nakládat jako s odpadem a tento předat do oprávněného zařízení.
5. Pro nakládání s odpady, které vznikají z provozní činnosti právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání je nutno dodržovat stejná pravidla.
Veškeré vzniklé odpady zařadit podle Katalogu odpadu (vyhl. 381/02 Sb.)
a shromažďovat je odděleně podle druhu. Zajišťovat přednostně využití odpadu
před jejich odstraněním. S nebezpečnými odpady nakládat na základě souhlasu
příslušného orgánu státní správy tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví ani životní
prostředí.
f) Správa Krkonošského národního parku – OSS, ze dne 04.10.2011 pod zn. KRNAP
06245/2011
Souhlasí za podmínek:
1. Nebude realizován přístřešek pro parkování osobních automobilů na p.p.č. 414/2 –
viz dodatek PD předložený na Správu KRNAP stavebníkem dne 22.9.2011
2. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy, tj. nebude ukládána na okolní
a luční pozemky.
3. Ozelenění dotčených ploch bude provedeno mulčováním travním materiálem
získaným z pokosu lučních pozemků v dané lokalitě. Nebudou použity komerčně
nabízené trávní směsi – viz příloha „Zatravňování obnažených ploch na území
KRNAP“.
g) Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, ú. o. Trutnov, ze dne 24.11.2011
pod č. j. HSHK-1957-2/2011 – Závazné stanovisko
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h) Město Špindlerův Mlýn, ze dne 16.02.2012 pod zn. MESPP000ETTG
Souhlasí za podmínek:
- při realizaci stavebních prací, bude dodrženo povolené zatížení místních
komunikací,
- dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve vlastnictví Města Špindlerův
Mlýn, nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen nedostatek okamžitě
odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady,
- na pozemcích ve vlastnictví Města Špindlerův Mlýn nebude umísťován stavební
ani jiný materiál (zemina) pokud to nebude ošetřeno nájemní smlouvou,
- stavebník - investor je povinen před vydáním rozhodnutí uzavřít na základě
usnesení rady města č. 13/15/2011 ze dne 27.6.2011 s majetkovým odborem
smlouvu o zvláštním užívání místních komunikací,
- při provádění prací, které by mohly hlukem, prachem a dopravní činností rušit
okolí nad přípustnou míru budou dodrženy následující podmínky pracovního
režimu na stavbě:
Pondělí - Pátek 8,00 - 18,00 hod.
Sobota
8,00 - 12,00 hod
Neděle + svátky bez stavební činnosti.
i) Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje, ú. p. Trutnov, ze dne 14.03.2012
pod č. j. s-khshk 6115/2012/3/hok.tu/br – Závazné stanovisko
j) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 28.03.2012 pod zn. 212/2012 –
Vyjádření k řízení
Souhlasí za podmínek:
1. Vzhledem k tomu, že je objekt dlouhodobě nepřístupný a není znám stav
vodovodní přípojky, bude objekt napojen stávající vodovodní přípojkou nebo
novou, po kontrole stavu.
2. Kanalizační přípojka bude stávající. Na přípojce bude provedena kamerová revize
– musí odpovídat předepsanému stavu, v opačném případě musí být provedena
nově.
3. Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny žádné dešťové a jiné balastní vody.
Tj. ani vnitřní parkovací stání.
4. Bude respektováno ochranné pásmo sítí VaK min. l,5 m od líce potrubí. V tomto
pásmu nesmějí být umístěny pevné stavby, ani vzrostlá vegetace.
5. Krytí sítí VaK větší jak 2,5 m nebude dále zvyšováno, zároveň nebude sníženo na
méně než 1,2 m.
6. Při kříženích a v soubězích inženýrských sítí bude dodržena ČSN 736005 včetně
změny, ČSN 333301, ČSN 752130. Křižování vedení pokud možno kolmo k jejich
ose. Zemní práce v ochranných pásmech stávajících sítí VaK budou prováděny
ručně.
7. Před uvedením stavby do trvalého provozu předá stavebník mimo jiné – písemné
odsouhlasení provedení pískového lože a obsypů potrubí, tlakové zkoušky
vodovodní přípojky, zkoušky vodotěsnosti, zápisy o kontrole křížení se sítěmi
vodovodu a splaškové kanalizace a geodetické zaměření skutečného provedení sítí
VaK dle technické instrukce 01/2003.

- 10 -

k) RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 06.04.2012 pod zn. 5000611925
Souhlasí za podmínek:
1. Stavba plynárenského zařízení musí být realizována v souladu se zákonem č.
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN
EN 12007 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TP G 702 01, TPG 702 04a
technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy. Tento interní předpis
je k dispozici na webových stránkách.
2. Zhotovitel PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit
zahájení stavby provedením registrace stavby. Zhotovitel obdrží po registraci
stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen
uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Realizace přeložky včetně propojovacích prací smí provádět výhradně organizace
certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné
činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a
polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného
provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční
soustavy Dokumentace distribuční soustavy. Tento interní předpis je k dispozici na
webových stránkách. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného
provedení stavby plynárenského zařízení, zpracovaná dle uvedené směrnice, bude
vyžadována při odevzdání a převzetí plynárenského zařízení.
5. termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout minimálně 10 pracovních
dnů předem na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ v rozsahu dle TPG 702
01 a TPG 905 01 v rozsahu směrnice RWE DS.
7. V rámci přejímacího řízení doloží investor ke všem stavbou plynárenského
zařízení dotčeným pozemkům uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene s vlastníky těchto pozemků, a to ve prospěch VČP Net, s.r.o.
8. Realizace stavby bude provedena dle Smlouvy o přeložce plynárenského zařízení,
která byla uzavřena mezi VČP Net, s.r.o. a investorem výše uvedené akce.
9. Kopii tohoto stanoviska musí obdržet dodavatelská firma, která bude zajišťovat
vlastní stavbu plynárenského zařízení.
l) RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.04.2012 pod zn. 5000612499
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení,
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat
pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona
č. 458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální

- 11 -

centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí
být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za
zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4. bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/200 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenského zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti rádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9. neprodleně nahlásit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení.
Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána
minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši
značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na
základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše
v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy
a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních
uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční
po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zařizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak),
15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit
případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. l
správního řádu:
KOTAPERA a.s., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 28248473
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Odůvodnění:
Dne 23.01.2012 podala společnost KOTAPERA a.s., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110
00 Praha 1, IČ: 28248473, prostřednictvím zmocněného zástupce pana Karla Plcha – člena
představenstva (dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební
povolení na stavbu nazvanou „Horská chata Sněženka“ umístěnou na pozemcích st. p. č. 59 a
p. p. č. 419, 890, 414/2 a 423/3 vše v k. ú. Špindlerův Mlýn, obec Špindlerův Mlýn, dle
projektové dokumentace zpracované společností bau32, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1,
602 00 Brno – Veveří, IČ: 27679853, Ing. arch. Davidem Taslerem, ČKA – 02865. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.
Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy spojení
územního a stavebního řízení dne 14.02.2012 a nařídil ve věci veřejné ústní jednání na den
15.03.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad shromáždil v průběhu řízení pro své rozhodnutí následující podklady:
- žádost a její přílohy
- protokol z ústního jednání ze dne 15.03.2012
- závazná stanoviska dotčených orgánů a to:
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vrchlabí, odboru RR a ŽP, ze dne 23.09.2011
pod č. j. RR-ŽP/17599/2011-Ja-sv
- Závazné stanovisko Správy Krkonošského národního parku – OSS, ze dne 04.10.2011
pod zn. KRNAP 06245/2011
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje, ú. o.
Trutnov, ze dne 24.11.2011 pod č. j. HSHK-1957-2/2011
- Závazné stanovisko Krajské hygienická stanice Královehradeckého kraje, ú. p.
Trutnov, ze dne 14.03.2012 pod č. j. s-khshk 6115/2012/3/hok.tu/br
-

vyjádření a stanoviska k řízení:
- Stanovisko k investičnímu záměru Města Špindlerův Mlýn, ze dne 18.05.2011 pod zn.
MESPP000IVML
- Vyjádření o existenci elektronických komunikací Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
ze dne 14.07.2011 pod č. j. 107122/11
- Vyjádření k existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 20.07.2011
pod zn. 001035878955
- Souhlasné stanovisko Správy Krkonošského národního parku, ze dne 22.08.2011 pod
zn. KRNAP 06524/2011
- Vyjádření Města Špindlerův Mlýn, ze dne 16.02.2012 pod zn. MESPP000ETTG
- Vyjádření k řízení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 28.03.2012 pod
zn. 212/2012 – Vyjádření k řízení
- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 06.04.2012 pod zn. 5000611925
- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.04.2012 pod zn. 5000612499
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Na základě protokolu z ústního jednání ze dne 15.03.2012 a podle § 92 a § 115 odst. 1
stavebního zákona a podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, přezkoumal stavební úřad žádost
a připojené podklady a posoudil podle § 111 stavební zákona zda stavbu lze podle nich
provést a ověřil skutečnosti v tomto ustanovení stavebního zákona uvedené.
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
státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, podmínky
územního rozhodnutí o umístění stavby a má náležitosti stanovené ve vyhlášce č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní
správy vyžadovaných zvláštními předpisy. Stanoviska sdělily dotčené orgány státní správy
a správci inženýrských sítí, jejichž podmínky a požadavky pro povolení stavby a pro napojení
na sítě technického vybavení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Na základě skutečností zjištěných v průběhu územního a stavebního řízení dospěl stavební
úřad k závěru, že neexistují zákonné překážky pro to, aby musel žádost zamítnout a řízení
zastavit. Z těchto důvodů ve věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Správní poplatek, dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17
za vydání stavebního povolení byl zaplacen dne 14.03.2012.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování
a stavebního řádu v Hradci Králové, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
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 na jeho náklady MěÚ Špindlerův Mlýn.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
otisk úředního razítka

Petr Kubec
vedoucí odboru výstavby

- 14 -

Sdělení pro stavebníka:
Štítek „STAVBA POVOLENA“ a jedno paré projektové dokumentace ověřené ve stavebním
řízení obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Doručí se:
Účastníci spojeného územního a stavebního řízení dle § 85 a § 109 stavebního zákona
(doručování jednotlivě)
KOTAPERA a.s., ID DS: q84etxz
Město Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn
ČEZ Distribuce, a.s., ID DS: v95uqfy
Telefónica O2 Czech Republic, a.s, ID DS: d79ch2h
RWE, Distribuční služby s.r.o., ID DS: jnnyjs6
Pozemkový fond České republiky, ID DS: mrbaiz9
Michael Čakrt, Nechvílova 1822/30, 148 00 Praha – Chodov
Občanské sdružení „Za nový Špindlerův Mlýn“, Bedřichov 112, 543 51 Špindlerův Mlýn
Dotčené orgány státní správy (doručování jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ú. o. Trutnov, ID DS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ú. p. Trutnov, ID DS: dm5ai4r
Městský úřad Vrchlabí, odbor RR a ŽP, ID DS: f77btm4
Správa Krkonošského národního parku – OSS, ID DS: ssxrbr7
Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto oznámení na úřední desce, bylo toto
oznámení zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: 18.04.2012
Razítko a podpis:

Sejmuto dne: 04.05.2012
Razítko a podpis:
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