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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 3722/2017/VÝST/Čt 
Čj.(Če.): MUNAC48744/2017 
Vyřizuje:  Ing. Michaela Čtvrtečková  
Tel./mobil: 491405417 
E-mail:   m.ctvrteckova@mestonachod.cz 
 
 
Datum: 02.07.2018 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

STAVEBNÍ  POVOLENÍ  č.  56/2018–2 
 

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 27.03.2017 od spol. 
DRANA s.r.o. (IČO 25945734), se sídlem Českých bratří 313, Náchod, která je zastoupena Martinem 
Peldou (IČO 01300636), se sídlem V Kapse 114, Náchod - Bražec, žádost o stavební povolení pro 
stavební úpravy - opravu fasády a zateplení části objektu č. p. 313 v areálu firmy Drana s.r.o. na stavební 
parcele číslo (dále „st. p. č.“) 506/1 dle katastru nemovitostí (dále „KN“) v katastrálním území Náchod. 

Vzhledem k tomu, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro 
posouzení výše uvedeného stavebního záměru, vyzval stavební úřad dne 04.05.2017 stavebníka k jejímu 
doplnění a současně stavební řízení usnesením č. 84/2017-6 přerušil. Dne 10.01.2018 obdržel stavební 
úřad žádost stavebníka o prodloužení lhůty pro dodání podkladů, na základě které byla dne 23.01.2018 
vydána výzva a usnesení č. 17/2018-6, kterou byla lhůtu k doplnění podání prodloužena do 31.03.2018. 
Poslední požadované doklady byly doloženy v květnu 2018. 

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Náchod, odbor výstavby a 
územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“), 
rozhodl takto: 

stavební úpravy - oprava fasády a zateplení části objektu č. p. 313 v areálu firmy Drana s.r.o. na st. p. č. 
506/1 dle KN v katastrálním území Náchod, se dle § 115 stavebního zákona 

povolují. 

 
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále „správní řád“), je spol. DRANA s.r.o. (IČO 25945734), se sídlem Českých bratří 313, 
Náchod. 

 
Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavební úpravy budou provedeny podle projektové dokumentace vypracované autorizovaným 

inženýrem pro pozemní stavby Ing. Martinem Tomkem, ČKAIT – 0601534, která bude předána 
stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavební úpravy spočívají v provedení opravy fasády a zateplení objektu č. p. 313. Zateplení objektu 
bude provedeno kontaktním systémem s minerálním tepelněizolačním jádrem tl. 160 mm, zateplení 
soklu bude provedeno voděodolnými deskami XPS tl. 120 mm. Povrchová úprava zateplovacího 
systému bude provedena silikonovou omítkou v kombinaci odstínů hnědo-šedá tmavá a hnědo-šedá 
světlá, sokl bude proveden v barvě světle šedá.  

3. Pro zařízení staveniště a umístění lešení budou využívány pozemky st. p. č. 506/5, p. p. č. 1203/12 a 
1197/1 dle KN v katastrálním území Náchod.  
▪ Lešení a staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Bude zabezpečeno 

proti padání materiálu a proti úletu prachu a zbytků stavebních hmot ochrannou tkaninou. 
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▪ Vstupní prostory do budovy budou během provádění stavebních prací zachovány a zajištěny 
zakrytím proti pádu předmětů z lešení. 

▪ Staveniště, přístupové komunikace a lešení budou průběžně uklízeny, aby nedocházelo ke 
znečišťování okolí stavby. 

▪ Místo staveniště bude po skončení prací uvedeno do původního stavu (nesmí dojít k poškození 
sousedních pozemků a staveb). 

4. Odpady vzniklé při stavebních prací budou náležitě separovány a využity nebo odstraněny 
v zařízeních k těmto účelům určených. Do 30 dnů po ukončení stavebních prací bude stavebníkem 
předán správnímu orgánu (Městskému úřadu Náchod, odboru životního prostředí) doklad o 
nezávadném využití či odstranění odpadů vzniklých při stavebních pracích (např. doklad o předání 
odpadů na skládku nebo k recyklaci). 

5. Během provádění prací nesmí dojít k poškození sousedních pozemků a staveb, ani nesmí dojít k 
zamezení přístupů ke stavbám a pozemkům v zájmovém území stavby. Po skončení prací budou 
stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení. Podle ustanovení 
§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem 
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v 
těchto skutečnostech budou neprodleně ohlášeny stavebnímu úřadu). Podle ustanovení § 160 odst. 
1 stavebního zákona může jako zhotovitel stavbu provádět jen stavební podnikatel, který při její 
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, 
aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, 
které jsou držiteli takového oprávnění. 

7. Stavba bude dokončena do 31.12.2018. 
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba  

povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby. 

9. Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v 
§ 156 stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o ověření 
požadovaných vlastností výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a 
technických zařízení. 

10. Při realizaci stavby musí být  veden zhotovitelem stavební deník, který bude k nahlédnutí pro 
stavebníka a dále při kontrolních prohlídkách stavby. Tento deník je stavebník povinen uchovávat po 
dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu dle § 154 a 157 stavebního zákona. Dále je 
stavebník povinen zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.  

11. Hlučnost prací na staveništi nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy. 
12. Stavebník ohlásí v dostatečném předstihu stavebnímu úřadu fáze výstavby v souladu s předloženým 

plánem kontrolních prohlídek, tj. po dokončení stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky 
stavby. 

13. Dokončené stavební úpravy bytového domu dle § 119 stavebního zákona lze užívat na základě 
kolaudačního souhlasu. Stavebník předloží po dokončení stavby stavebnímu úřadu žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu doloženou náležitostmi v souladu s § 121 a § 122 stavebního zákona. Pro 
vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 
stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 
předepsané zvláštními právními předpisy (zejména: zpráva o revizi elektrické instalace (dojde-li 
k jejímu zásahu); zpráva o revizi hromosvodu; doklad o montáži + prohlášení o vlastnostech + 
certifikáty na použité materiály; prohlášení zhotovitele stavby o použití materiálů a provedení stavby 
dle schválené projektové dokumentace a stavebního povolení, ....). Dále stavebník doloží 
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění dojde k nepodstatným 
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. 

 
 

Odůvodnění 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 27.03.2017 od spol. 

DRANA s.r.o. (IČO 25945734), se sídlem Českých bratří 313, Náchod, která je zastoupena Martinem 
Peldou (IČO 01300636), se sídlem V Kapse 114, Náchod - Bražec, žádost o stavební povolení pro 
stavební úpravy - opravu fasády a zateplení části objektu č. p. 313 v areálu firmy Drana s.r.o. na st. p. č. 
506/1 dle KN v katastrálním území Náchod. 
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Vzhledem k tomu, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro 
posouzení výše uvedeného stavebního záměru, vyzval stavební úřad dne 04.05.2017 stavebníka k jejímu 
doplnění a současně stavební řízení usnesením č. 84/2017-6 přerušil. Dne 10.01.2018 obdržel stavební 
úřad žádost stavebníka o prodloužení lhůty pro dodání podkladů, na základě které byla dne 23.01.2018 
vydána výzva a usnesení č. 17/2018-6, kterou byla lhůtu k doplnění podání prodloužena do 31.03.2018. 
Poslední požadované doklady byly doloženy v květnu 2018. 

Stavební úřad opatřením ze dne 23.05.2018 oznámil zahájení stavebního řízení podle § 112 
odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou 
stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhovaného stavebního záměru, upustil stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od 
ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění námitek stanovil stavební úřad lhůtu do 10 dnů ode 
dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení. V této době stavební úřad neobdržel žádné námitky 
či připomínky. 

Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků 
stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona. Ve smyslu § 109 stavebního zákona je účastníkem řízení 
stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále osoby, které 
mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, která by mohla být 
stavebním povolením přímo dotčena.  Stavební úřad okruh účastníků řízení posoudil a na základě tohoto 
posouzení zahrnul mezi účastníky řízení spol. DRANA s.r.o. (IČO 25945734), jako stavebníka, vlastníka 
objektu č. p. 313 a pozemku st. p. č. 506/1 dle KN v katastrálním území Náchod. Mezi účastníky řízení 
byli dále zahrnuti vlastníci sousedních pozemků a staveb, tito jsou dle ustanovení § 112 odst. 1 
stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou 
vyhláškou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: st. p. č. 506/5 
dle KN (bez čp/če, výroba), st. p. č. 1596 dle KN (č. p. 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, byt. dům), st. 
p. č. 4056 dle KN (č. e. 667, garáž), st. p. č. 2173 dle KN (bez čp/če, garáž), st. p. č. 3754 dle KN (č. e. 
585, jiná st.), p. p. č. 1203/12, 1197/1 a 1161/4 dle KN vše v katastrálním území Náchod. Ostatní 
vlastnická práva ani práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům nebudou prováděním 
stavebních úprav přímo dotčena.  

Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k objektu č. p. 313 a pozemkům st. p. č. 506/1, p. p. č. 
1161/3 dle KN v katastrálním území Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 11.04.2017, list 
vlastnictví č. 64, Katastrálního úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální 
pracoviště Náchod, spol. DRANA s.r.o. (IČO 25945734), se sídlem Českých bratří 313, Náchod. 

Projektovou dokumentaci vypracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Martin 
Tomek, ČKAIT – 0601534, požárně bezpečnostní řešení vypracoval autorizovaný inženýr pro požární 
bezpečnost staveb Ing. Vít Zinga, ČKAIT – 0601119. 

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení  z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděná stanoviska a připomínky. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, je zpracovaná 
oprávněnou osobou v souladu s platným Územním plánem Náchod, který vydalo zastupitelstvo města 
Náchod dne 20.6.2016 formou Opatření obecné povahy č. 1/2016 s datem účinnosti 07.07.2016. 
Pozemek dotčený stavbou je v grafické části územním plánu zahrnut v současně zastavěném území, ve 
stabilizované ploše výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD, pro kterou je dle textové části 
určeno hlavní využití pro drobnou a řemeslnou výrobu a nerušící výrobu. Z uvedeného vyplývá, že 
stavební úpravy objektu č. p. 313, spočívající v opravě fasády a v zateplení části objektu, jsou v souladu 
s platným Územním plánem Náchod. 

Stavební úřad dále ověřil, že projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu 
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena  práva a 
oprávněné zájmy účastníků řízení.  

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Při provádění 
prací nesmí hluk na staveništi přesáhnout hodnotu stanovenou platným nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
(o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito doklady: 
- smlouva o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy uzavřená mezi 

stavebníkem a městem Náchod dne 16.04.2018; 
- souhlas společenství vlastníků jednotek Na Hamrech 1482, 1483, 1484, 1485, 1486 a 1487 
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s přístupem a se zásobováním staveniště přes průjezd bytového domu ze dne 27.03.2017;  
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a AUTO – AKU, s.r.o. dne 27.03.2017; 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru 

Náchod, č.j. HSHK-2623-2/2017 (409-NA-OP-2017) ze dne 05.05.2017; 
- souhlas města Náchod ze dne 31.05.2017; 
- plán kontrolních prohlídek stavby; 
- plná moc pro zastupování. 

Podmínky ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních je stavebník povinen splnit. Stanoviska 
dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí. 

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící v povolení 
stavebních úprav a přístavby rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

 
 

Poučení 
 

Stavební práce nesmí být zahájeny, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební 
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním  u Městského úřadu 
Náchod, odboru výstavby a územního plánování. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecné poučení dle § 4 odst. 2 správního řádu 
Odvolání se podává dle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 

 
 
  

Správní  poplatek  vyměřený  dle  položky č. 18 odst. 1f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění  pozdějších předpisů, ve výši 5.000,- Kč byl uhrazen dne 29.05.2018 na účet Města 
Náchod.  
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 5/0/0 
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Rozdělovník 

Oznámení o zahájení řízení se doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, a to: 

Účastník řízení podle ustanovení § 109 odst. a) stavebního zákona (ustanovení § 27 odst. 1 správního 
řádu) - doručuje se jednotlivě 

1. DRANA s.r.o. (IČO 25945734), Českých bratří 313, Náchod, zastoupena Martinem Peldou (IČO 
01300636), V Kapse 114, Bražec, 547 01 Náchod 

Účastníci řízení podle § 109 odst. e) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí - doručuje se veřejnou vyhláškou 

st. p. č. 506/5 dle KN (bez čp/če, výroba), st. p. č. 1596 dle KN (č. p. 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 
1487, byt. dům), st. p. č. 4056 dle KN (č. e. 667, garáž), st. p. č. 2173 dle KN (bez čp/če, garáž), st. p. č. 
3754 dle KN (č. e. 585, jiná st.), p. p. č. 1203/12, 1197/1 a 1161/4 dle KN vše v katastrálním území 
Náchod. 

Dotčené orgány - doručuje se jednotlivě 
1. ČR - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (IČO 70882525), územní  odbor Náchod, 

Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí - závazné stanovisko č.j.: HSHK-2623-2/2017 (409-NA-OP-
2017) ze dne 05.05.2017 

 
 
Příloha pro stavebníka 
- ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „stavba povolena“ (budou zaslány po nabytí právní 

moci rozhodnutí) 
 
 

Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup: 

Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka 

 
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Náchod), s vyznačením dne 
vyvěšení a současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jeho součástí je také 
grafické vyjádření záměru. 

PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU! 

 

Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne:  
 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne: 
 

 

 

[razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a zveřejnění písemnosti 
způsobem umožňujícím dálkový přístup] 

 
 
 
Archivace: rozestavěné stavby   
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