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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),
posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona v územním řízení žádost společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 144 22 Praha 4 - Michle,
zastoupené na základě plné moci ze dne 27.05.2011 společností Michlovský – stavební s.r.o.,
Salaš 99, 763 51 Zlín a dále zastoupené na základě plné moci ze dne 09.12.2011 panem Ing.
Mojmírem Šplíchalem, Tykačova 1495, 560 02 Česká Třebová, ze dne 18.12.2012 o vydání
rozhodnutí o
umístění „Telekomunikační vedení elektronických komunikací –
MA2C_E_UOMCS_MET na pozemku parc. č. 1072/8 v katastrálním území Jablonné
nad Orlicí a parc. č. 3779 v katastrálním území Bystřec“. Na základě toho zdejší stavební
úřad
I. vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
„Telekomunikační vedení elektronických komunikací – MA2C_E_UOMCS_MET na
pozemku parc. č. 1072/8 v katastrálním území Jablonné nad Orlicí a parc. č. 3779
v katastrálním území Bystřec“.
Popis stavby:
-

Jedná se o rozšíření komunikačního vedení společnosti Telefónica Czech Republic,
a.s., s cílem napojení kamenolomu společnosti Českomoravská štěrk, a.s., Mokrá na
komunikační síť společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
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Stavba představuje pokládku metalického komunikačního kabelu místního charakteru
v provedení TCEPKPFLE/ZE 5XN0,4 a jeho propojení se stávající úložnou
komunikační sítí
O2 ve výchozím bodu trasy a dále jeho ukončení na nově
připravovaném účastnickém rozvaděči stožárového typu v koncovém bodu trasy.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby
1) Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1072/8 v katastrálním území Jablonné nad
Orlicí a parc. č. 3779 v katastrálním území Bystřec, jak je zakresleno v situačním výkrese
v měřítku 1 :1000.
2) Při provádění prací je nutné dodržovat zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
3) Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
platných ČSN, ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN
334050 - Předpisy pro podzemní sdělovací vedení, ČSN 73 3050- Zemní práce.
4) Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby vlastníkům stavbou dotčených pozemků a
vlastníkům sousedních pozemků a staveb nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby
nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů,
k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně a
nepořádku na staveništi.
5) Po dokončení prací spojených se stavbou budou dotčené pozemky a nemovitosti uvedeny
do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
6) V průběhu stavby nebude docházet k znečišťování pozemních komunikací. V případě
znečištění bude neprodleně proveden jejich úklid.
7) Stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy – registrována je zde
sídelní aktivita prokazující osídlení v období středověku (první zmínka o městě pochází
z roku 1304). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V případě
jakéhokoliv nálezu archeologické povahy během provádění zemních prací jsou nálezce
nebo osoba odpovědná za provádění prací povinny postupovat podle § 23 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
8) Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Žamberk, odbor životního
prostředí a zemědělství, ze dne 21.11.2012 pod č.j. 25926/2012/ZPZE/POKM/SOU/197
Orgán v oblasti nakládání s odpady
Původce stavebních odpadů, popř. dalších odpadů, musí plnit povinnosti stanovené
zejména v § 12, 16, 39, 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění a v § 5, 7, 21, 22, 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
Na stavbě je nezbytné vytvořit technickoorganizační podmínky pro řádné nakládání
s odpady. Zejména vyčlenit místa pro shromažďování odpadů, a to v souladu
s ustanovením § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. Stavební odpady vzniklé při realizaci
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akce musí být tříděny podle druhů a kategorie (nebezpečné, ostatní) a na staveništi
shromažďovány v souladu s § 5 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., až do předání osobám
oprávněným k jejich převzetí podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně dalších zákonů, v platném znění.
O vyprodukovaných odpadech musí být v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21 odst.
1 a 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., vedena průběžná evidence.
Při kontrolní nebo závěrečné prohlídce stavebního úřadu (odboru výstavby) musí
původce odpadů (investor stavby), na vyžádání předložit seznam druhů a množství
odpadů vzniklých při stavební činnosti a prokázat, jak bylo s těmito odpady naloženo,
tzn. zda byly využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a doložit
předání odpadů fakturami nebo vážními lístky potvrzenými osobou oprávněnou k jejich
převzetí.
Orgán ochrany přírody a krajiny
Vzhledem k tomu, že se v místě stavby nachází vzrostlá zeleň, je třeba během prací
důsledně dodržovat ČSN 93 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, zejména: výkopové práce
v kořenovém prostoru provádět ručně, nejmenší vzdálenost od paty kmene je 2,5 m,
kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit před vysycháním a působením
mrazu, atd.
9) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Městského úřadu Jablonné nad Orlicí, odbor
výstavby a ŽP, ze dne 11.12.2012 pod spis. zn.: VYST/4151/2012/Há/Kom-10, o povolení
zvláštního užívání komunikací z důvodu umístění podzemního vedení – komunikačního
vedení.
10) Budou dodrženy podmínky souhlasu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy, který
vydal Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc dne
12.12.2012 pod zn.: MO-SOO1460/12-2/St DUCR-67853/12/St.
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené
Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem
projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního
provozu.
- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů
před účinky bludných proudů, vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
11) Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec
Králové
1. V blízkosti zájmového území se nachází podzemní kabelová přípojky VN 22 kV pro
napájení trakční měnírny – viz. příloha vyjádření. V případě potřeby zajistí na
objednávku vytyčení kabelové trasy a bližší informace podá p. Bláha M. tel. č. 972 32
28 15.
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2. Min. 15 dní před výstavbou je nutné vyrozumět stavební dozor nad stavbami v OPD
ST Pardubice, správce sítí STO Ústí n.O. pracoviště Letohrad (p. Közl č. tel. 972 32
4487, 724 403 550).
3. Na STO Pardubice bude nahlášen pracovník stavebního dozoru
spojení na něj.

investora a tel.

4. Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených
odpovědných zástupců SŽDC SDC severovýchodní Čechy týkající se bezpečnosti žel.
dopravy a žel. zařízení a pokyny dalších správců kabelů.
5. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k znečištění nebo poškození drážních
zařízení.
6. Stavebními pracemi nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a
drážní dopravy.
7. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu
vlivem provozu dráhy.
8. SŽDC OŘ si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě
ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
9. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC
s.o. a ČD, a.s.
10. Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby je
nutné chránit dle příslušných norem proti korozivním účinkům bludných proudů (nebo
budou navrženy z materiálů nepodléhajících korozí) z elektrizované železniční trati.
12) V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení podzemní sítě, nadzemní sítě a
stanice v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jak je uvedeno ve vyjádření ze dne
16.12.2012 pod zn.: 0100120656.
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím
zemních prací čtrnáct dne předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky
840 840 840, která je Vám k dispozici denně, 7 dní v týdnu.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění (energetický zákon) nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a
ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras je v příloze vyjádření, přičemž v trase
kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažované akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného
pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném
pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti
v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení,
které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení,
kontaktujte prosím Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7
dní v týdnu.
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13) Při realizaci prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti
Telefónica Czech Republic, a.s., jak je uvedeno ve vyjádření č.j. 1713405/12 ze dne
15.12.2012. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený
subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a
dodržet podmínky stanovené tímto vyjádřením.
Existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy sítě elektronických
komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Žadatel je srozuměn s tím, že
nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní SEK a dojde-li ke
střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je žadatel povinen projednat podmínky
ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., pověřeného
ochranou sítě – Jaromír Liška, tel. 602 413 539, e-mail Jaromír.liska@o2.com.
14) Při stavbě dojde ke střetu s podzemním zařízením ve správě společnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Jablonné nad Orlicí. Podzemní vedení používá
právní ochranu dle zákona č. 274/2011 Sb., v platném znění. Při střetu s tímto
podzemním vedením je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., pověřeného správou
podzemní sítě.
Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonném nad Orlicí, a. s., Jablonné nad Orlicí ze dne 18.09.2012 pod zn.:
JA/LN/12/0198
15) Po ukončení stavby předloží stavebník u zdejšího úřadu zaměření skutečného provedení
stavby sítí v souřadnicovém systému S – JTSK a Bpv. Zaměření bude vyhotoveno dle
„Směrnice na tvorbu DTMM“ a bude ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem (§ 13 vyhl.č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.).
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
V průběhu územního řízení uplatnila námitku ve svém souhrnném stanovisku ze dne
30.11.2012 Správa železniční dopravní cesty, s. o.,Oblastní ředitelství Hradec Králové.
Námitka se týká požadavku, aby jako účastník řízení byla organizace přizvána k závěrečné
kontrolní prohlídce stavby prováděné příslušným stavebním úřadem před vydáním
kolaudačního souhlasu. Tato námitka se zamítá.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“) je Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou
266/2, 144 22 Praha 4 – Michle.
Rozhodnutí o umístění stavby platí ve smyslu § 93 stavebního zákona 2 roky ode dne, kdy
nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bylo započato s využitím
území pro stanovený účel.
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Odůvodnění
Dne 18.12.2012 podala společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za
Brumlovkou 266/2, 144 22 Praha 4 - Michle, zastoupená na základě plná moci ze dne
27.05.2011 společností Michlovský – stavební s.r.o., Salaš 99, 763 51 Zlín a dále zastoupená
na základě plné moci ze dne 09.12.2011 panem Ing. Mojmírem Šplíchalem, Tykačova 1495,
560 02 Česká Třebová, návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby „Telekomunikační
vedení elektronických komunikací – MA2C_E_UOMCS_MET na pozemku parc. č.
1072/8 v katastrálním území Jablonné nad Orlicí a parc. č. 3779 v katastrálním území
Bystřec“. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil ze dne 29.01.2012
zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a
dotčeným orgánům. Stavební úřad doručoval oznámení o zahájení územního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, s přihlédnutím
k ustanovení § 144 správního řádu a v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona, veřejnou
vyhláškou, protože pro dotčené území je zpracována územně plánovací dokumentace.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní na den 04.03.2013, o jehož výsledku byl
sepsán protokol. Zároveň upozornil žadatele na povinnost bezodkladně zajistit vyvěšení
informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí.
Současně sdělil, že dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska,
námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto.
Po uplynutí uvedené lhůty pro vyjádření byla dána možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to do 3 dnů od termínu stanoveného ústního jednání.
V této lhůtě se žádný z účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
Návrh byl doložen (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními a
souhlasy:
1) Dokumentace stavby z prosince 2012
2) Sdělení Městského úřadu Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, ze
dne 18.12.2012 pod č.j. 25925/2012/REUP
3) Závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 11.12.2012
pod č.j. 27426/2012/ZPZE/KEPT/LES-ZS.77
4) Vyjádření Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
21.11.2012 pod č.j. 25926/2012/ZPZE/POKM/SOU/197
5) Katastrální situace
6) Výpis z KN, LV č. 318, k.ú. Bystřec ze dne 29.01.2013
7) Výpis z KN, LV č. 10001, k.ú. Jablonné nad Orlicí ze dne 29.01.2013
8) Výpis z KN, LV č. 1024, k.ú. Jablonné nad Orlicí ze dne 29.01.2013
9) Výpis z KN, LV č. 1024, k.ú. Jablonné nad Orlicí ze dne 29.01.2013
10) Výpis z KN, LV č. 79, k.ú. Jablonné nad Orlicí ze dne 29.01.2013
11) Výpis z KN, LV č. 404, k.ú. Jablonné nad Orlicí ze dne 29.01.2013
12) Výpis z KN, LV č. 45, k.ú. Jablonné nad Orlicí ze dne 29.01.2013
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13) Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze
dne 16.12.2012 pod zn. 0100120656
14) Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, ze dne 07.09.2012 pod zn.: 0200054541
15) Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 05.11.2012 pod zn.: 5000708295
16) Vyjádření o existenci sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s, Praha ze dne
15.12.2012 pod č.j. 713405/12
17) Vyjádření Obce Bystřec ze dne 29.11.2012
18) Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 561 64 Jablonné
nad Orlicí, ze dne 18.09.2012 pod č.j. JA/LN/12/0198
19) Vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odbor informačních a
komunikačních technologií, ze dne 5.10.2012 pod č.j. KRPE-72996-27/ČJ-2012-1700IT
20) Závazné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, Teplého 1899,
Pardubice, ze dne 18.09.2012 pod č.j. 6786/22348-ÚP/2012-1420
21) Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec
Králové, U Fotochemy 259/1, Hradec Králové ze dne 30.11.2012 pod zn.: 15781/2012OŘ HKR/U
22) Vyjádření společnosti Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Lesní správa
Lanškroun, ze dne 5.12.2012 pod č.j. LČR 163/001426/2012
23) Vyjádření Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne
5.12.2012 pod zn.: PVZ/12/29199/Ka/0
24) Souhlas Drážního úřadu, ssekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomou
ze dne 12.12.2012 pod zn.: MO-SOO1460/12-2/St DUCR-67853/12/St
25) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen s Městem Jablonné and Orlicí ze
dne 27.11.2012
Po posouzení návrhu podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že pro území, jehož
se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace, územní plán města Jablonné
nad Orlicí a územní plán Obce Bystřec. Umístění stavby je v souladu s touto schválenou
územně plánovací dokumentací.
Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které
posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., o správním
řízení, ve znění pozdějších předpisů, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je
součástí Ústavy České republiky. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Předložená žádost o umístění stavby je v souladu s § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen
„vyhláška č. 503/2006 Sb.). Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti
jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy
uvedené v části B přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle
§ 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v
průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci.
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Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vypracována v souladu s přílohou č. 4 k
vyhlášce č. 503/2006 Sb. a je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu
§ 158 stavebního zákona.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal
v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění,
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru,
že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám
na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku územního rozhodnutí, a proto jim
přiznal postavení účastníka řízení.
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 144 22 Praha 4 –
Michle
Město Jablonné nad Orlicí, Miroslav Wágner – starosta, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obec Bystřec, Jan Votrubec, 561 54 Bystřec
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Vacek s.r.o., Nádražní 579, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Jiří Mareš, Nádražní 236, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Antonín Pavlíček, Nádražní 236, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Správa železniční dopravní cesta, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové
Město
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U
Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., 561 64 Jablonné nad Orlicí
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Děčín, zasílací adresa Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručováno
účastníkům řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, s přihlédnutím
k ustanovení § 144 správního řádu a v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona, veřejnou
vyhláškou, vyvěšením na úřední desce stavebního úřadu, který je příslušný o podané žádosti
rozhodnout a na úřední desce příslušného úřadu, v jehož působnosti je stavba umísťována.
Písemnosti byly v rámci celého územního řízení, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2
správního řádu zveřejněny i způsobem umožňující dálkový přístup, tedy i na elektronické
úřední desce Městského úřadu Jablonné nad Orlicí a Obecního úřadu Bystřec.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území, v platném znění, a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění.
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického
vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
V průběhu územního řízení uplatnila ve svém souhrnném stanovisku ze dne 30.11.2012 pod
zn.: 15781/2012-OŘ HRK/U s námitku Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní
ředitelství Hradec Králové. Námitka se týkala požadavku, aby jako účastník řízení byla
přizvána k závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné příslušným stavebním úřadem
před vydáním kolaudačního souhlasu. Tuto námitku stavební úřad zamítl. Stavba vedení
elektronických komunikací je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. b) bod 1. Jedná se tedy
o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Podle § 119 stavebního zákona
dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala
stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n)
anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu
vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním lze užívat na
základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Z ustanovení tohoto
paragrafu vyplývá, že stavba vedení elektronických komunikací není stavbou, kterou lze
užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu podle § 120 stavebního zákona nebo
kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a
neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat, a rozhodl
o podané žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 4 a 5 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy
nabylo právní moci, pozbývá však platnosti, pokud nebyla v těchto lhůtách podána žádost o
stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo
zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, 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 obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí
vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání,
a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru
majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu
Jablonné nad Orlicí, odboru výstavby a ŽP, u něhož se odvolání podává.
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.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1000,- Kč a byl zaplacen 18.12.2012, č
pokl. dokladu 0011180 DE.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu v Jablonném nad Orlicí a Obecního úřadu Bystřec, 15. den je posledním dnem
oznámení.
Žádáme Obecní úřad Bystřec, aby podal sdělení o vyznačení datumu vyvěšení a sejmutí
tohoto oznámení na Městský úřad v Jablonném nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP.

Datum vyvěšení:………………………..

Datum sejmutí:…………………………...

………………………..
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

………………………..
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:
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Obdrží
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 144 22 Praha 4 –
Michle (doručí se: Ing. Mojmír Šplíchal, Tykačova 1495, 560 02 Česká Třebová)
Město Jablonné nad Orlicí, Miroslav Wágner – starosta, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obec Bystřec, Jan Votrubec, 561 54 Bystřec
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
(doručí se veřejnou vyhláškou):
Vacek s.r.o., Nádražní 579, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Jiří Mareš, Nádražní 236, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Antonín Pavlíček, Nádražní 236, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Správa železniční dopravní cesta, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové
Město
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U
Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., 561 64 Jablonné nad Orlicí
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Děčín, zasílací adresa Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Dotčené orgány
(doporučeně na dodejku)
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01 Žamberk
Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP, 561 64 Jablonné nad Orlicí

