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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Dne 21.05.2012 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8,
Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 4, zastoupená na základě plné moci ze dne 21.10.2010
společností VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice (dále jen
„stavebník"), žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu
„Bystřec, Bystříčko – rekonstrukce Vd NN, IV-12-2003104“ na pozemku parc. č. 2519,
3668/1, 3580, 3595, 2826, 3659, 3660, 3661/1, 3688/7, 3760, 2543/1, 3626, 3658/1, ZE
(2546/2), parc. č. 2300/1, 3748/1, 3750, stp. č. 276, parc. č. 2520/1, 2525, 2530, 2420/1,
2420/2, 2422, stp. č. 278, parc. č. 2520/2, 2522, 3656/3, stp. č. 280, parc. č. 2521, 2722/2,
2722/3, 3656/2, stp. č. 281, parc. č. 2722/1, stp. č. 251, parc. č. 2366, 2369, 2371/1, 2371/2,
3596, stp. č. 248, parc. č. 2351/2, 2353/1, 2353/2, 2357, 2358, 2376/1, 2359, 2363/2, 2364,
2365, 2301, 2304/1, stp. č. 285, parc. č. 2805/1, 2815, stp. č. 244, parc. č. 2240/1, 2300/2,
stp. č. 273, parc. č. 2650, stp. č. 282, 293/2, parc. č. 2829/6, 2829/7, stp. č. 295, parc. č.
2857/1, 2858/1, 2859, 2879, 2880/2, 2881, ZE (2886), parc. č. 2931, 2933/1, 2934/1,
2934/2, 2935/1, 2935/2, 2936, ZE (3689), parc. č. 2929/7, 2930/1, stp č. 363/1, parc. č.
2937/1, stp. č. 241, parc. č. 2188, stp. č. 242, parc. č. 2512/3, 2543/2, 2543/4, ZE
(2544/3), parc. č. 2512/1, 2543/3, 2486/1, 2486/3, ZE (2485/1), stp. č. 359, parc. č. 2481/2,
2482/1, 2482/2, 2483/2, 2483/1, ZE (2484), stp. č. 264, parc. č. 2484/4, 2485/3, 2485/2,
2511/1, 3621 v katastrálním území Bystřec.
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“),
ve spojeného územním a stavebním řízení shromáždil dostatečné podklady pro vydání
rozhodnutí na předmětnou stavbu a na základě toho vydává
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podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
„Bystřec, Bystříčko – rekonstrukce Vd NN, IV-12-2003104“ na pozemku parc. č. 2519,
3668/1, 3580, 3595, 2826, 3659, 3660, 3661/1, 3688/7, 3760, 2543/1, 3626, 3658/1, ZE
(2546/2), parc. č. 2300/1, 3748/1, 3750, stp. č. 276, parc. č. 2520/1, 2525, 2530, 2420/1,
2420/2, 2422, stp. č. 278, parc. č. 2520/2, 2522, 3656/3, stp. č. 280, parc. č. 2521, 2722/2,
2722/3, 3656/2, stp. č. 281, parc. č. 2722/1, stp. č. 251, parc. č. 2366, 2369, 2371/1, 2371/2,
3596, stp. č. 248, parc. č. 2351/2, 2353/1, 2353/2, 2357, 2358, 2376/1, 2359, 2363/2, 2364,
2365, 2301, 2304/1, stp. č. 285, parc. č. 2805/1, 2815, stp. č. 244, parc. č. 2240/1, 2300/2,
stp. č. 273, parc. č. 2650, stp. č. 282, 293/2, parc. č. 2829/6, 2829/7, stp. č. 295, parc. č.
2857/1, 2858/1, 2859, 2879, 2880/2, 2881, ZE (2886), parc. č. 2931, 2933/1, 2934/1, 2934/2,
2935/1, 2935/2, 2936, ZE (3689), parc. č. 2929/7, 2930/1, stp č. 363/1, parc. č. 2937/1, stp.
č. 241, parc. č. 2188, stp. č. 242, parc. č. 2512/3, 2543/2, 2543/4, ZE (2544/3), parc. č.
2512/1, 2543/3, 2486/1, 2486/3, ZE (2485/1), stp. č. 359, parc. č. 2481/2, 2482/1, 2482/2,
2483/2, 2483/1, ZE (2484), stp. č. 264, parc. č. 2484/4, 2485/3, 2485/2, 2511/1, 3621
v katastrálním území Bystřec.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
Stavba bude polohově umístěna na pozemcích parc. č. 2519, 3668/1, 3580, 3595, 2826, 3659,
3660, 3661/1, 3688/7, 3760, 2543/1, 3626, 3658/1, ZE (2546/2), parc. č. 2300/1, 3748/1,
3750, stp. č. 276, parc. č. 2520/1, 2525, 2530, 2420/1, 2420/2, 2422, stp. č. 278, parc. č.
2520/2, 2522, 3656/3, stp. č. 280, parc. č. 2521, 2722/2, 2722/3, 3656/2, stp. č. 281, parc. č.
2722/1, stp. č. 251, parc. č. 2366, 2369, 2371/1, 2371/2, 3596, stp. č. 248, parc. č. 2351/2,
2353/1, 2353/2, 2357, 2358, 2376/1, 2359, 2363/2, 2364, 2365, 2301, 2304/1, stp. č. 285,
parc. č. 2805/1, 2815, stp. č. 244, parc. č. 2240/1, 2300/2, stp. č. 273, parc. č. 2650, stp. č.
282, 293/2, parc. č. 2829/6, 2829/7, stp. č. 295, parc. č. 2857/1, 2858/1, 2859, 2879, 2880/2,
2881, ZE (2886), parc. č. 2931, 2933/1, 2934/1, 2934/2, 2935/1, 2935/2, 2936, ZE (3689),
parc. č. 2929/7, 2930/1, stp č. 363/1, parc. č. 2937/1, stp. č. 241, parc. č. 2188, stp. č. 242,
parc. č. 2512/3, 2543/2, 2543/4, ZE (2544/3), parc. č. 2512/1, 2543/3, 2486/1, 2486/3, ZE
(2485/1), stp. č. 359, parc. č. 2481/2, 2482/1, 2482/2, 2483/2, 2483/1, ZE (2484), stp. č. 264,
parc. č. 2484/4, 2485/3, 2485/2, 2511/1, 3621 v katastrálním území Bystřec, tak jak je
zakresleno v situacích stavby v měřítku 1:500 a 1 : 1000, zpracované v květnu roku 2012 Ing.
Miroslavem Merglem, ČKAIT 0701318.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu ČEZ Distribuce, IČ 24729035, Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín.
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podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

STAVEBNÍ POVOLENÍ
na stavbu „Bystřec, Bystříčko – rekonstrukce Vd NN, IV-12-2003104“ na pozemku parc. č.
2519, 3668/1, 3580, 3595, 2826, 3659, 3660, 3661/1, 3688/7, 3760, 2543/1, 3626, 3658/1, ZE
(2546/2), parc. č. 2300/1, 3748/1, 3750, stp. č. 276, parc. č. 2520/1, 2525, 2530, 2420/1,
2420/2, 2422, stp. č. 278, parc. č. 2520/2, 2522, 3656/3, stp. č. 280, parc. č. 2521, 2722/2,
2722/3, 3656/2, stp. č. 281, parc. č. 2722/1, stp. č. 251, parc. č. 2366, 2369, 2371/1, 2371/2,
3596, stp. č. 248, parc. č. 2351/2, 2353/1, 2353/2, 2357, 2358, 2376/1, 2359, 2363/2, 2364,
2365, 2301, 2304/1, stp. č. 285, parc. č. 2805/1, 2815, stp. č. 244, parc. č. 2240/1, 2300/2,
stp. č. 273, parc. č. 2650, stp. č. 282, 293/2, parc. č. 2829/6, 2829/7, stp. č. 295, parc. č.
2857/1, 2858/1, 2859, 2879, 2880/2, 2881, ZE (2886), parc. č. 2931, 2933/1, 2934/1, 2934/2,
2935/1, 2935/2, 2936, ZE (3689), parc. č. 2929/7, 2930/1, stp č. 363/1, parc. č. 2937/1, stp.
č. 241, parc. č. 2188, stp. č. 242, parc. č. 2512/3, 2543/2, 2543/4, ZE (2544/3), parc. č.
2512/1, 2543/3, 2486/1, 2486/3, ZE (2485/1), stp. č. 359, parc. č. 2481/2, 2482/1, 2482/2,
2483/2, 2483/1, ZE (2484), stp. č. 264, parc. č. 2484/4, 2485/3, 2485/2, 2511/1, 3621
v katastrálním území Bystřec.
Popis stavby
Předmětem stavby je liniová stavba elektrického vedení NN. Vedení je situováno
v katastrálním území obce Bystřec. Jedná se o nové venkovní vedení NN, které nahradí
stávající venkovní vedení NN. Touto stavbou jsou dotčeny 4 vývody ze stávající distribuční
trafostanice TS_1178 umístěné v blízkosti silniční křižovatky Verměřovice – Bystřec x Horní
Čermná – Jablonné nad Orlicí. Venkovní vedení NN bude v úsecích TS_1178 – lom (výkres
č. 1), TS_1178 – čp. 258 (výkresy č. 2 a 3), čp. 45 – čp. 48 (výkres č. 4). Pro venkovní vedení
NN budou použity izolované vodiče AES 4x120 mm2, AES 4x95 mm2,AES 4x70 mm2,AES
4x25 mm2.
Přípojky pro jednotlivé odběratele v trasách rekonstruovaného venkovního vedení NN budou
řešeny závěsným kabelem AYKYz nebo kabelem uloženým v zemi typu AYKY 4x16 mm2
nebo CYKY 4x10 mm2. Na všech odběrných místech budou použity pojistkové skříně typu
SP 100 nebo SP 200.
Výška vodičů u venkovního vedení NN nad terénem je 6 – 9 m, kabely NN uložené v zemi
jsou v hloubce 1 m v chráničce v místních komunikací a u vjezdů, ve volném terénu 0,7 m.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve
stavebním řízení, kterou vypracovala autorizovaná osoba ve smyslu § 158 stavebního
zákona – Ing. Miroslav Mergl, ČKAIT 0701318, v květnu roku 2012. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na
místě až do dokončení stavby, případně do vydání souhlasu s užíváním stavby.
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3) Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilou osobou.
Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
4) Stavba bude provedena dodavatelsky, podnikatelským subjektem, který je oprávněn k
provádění stavebních nebo montážích prací jako předmětu své činnosti podle
zvláštních předpisů. Název a adresu dodavatele stavebních prací stavebník oznámí
stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5) Při pracích spojených s prováděním stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu práce zdraví při práci na staveništi, a dbát o
ochranu zdraví osob na staveništi a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy.
7) Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby vlastníkům sousedních nemovitostí
nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení
jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby,
ničení zeleně, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
8) Při provádění stavebních prací nesmí být na silnici ani na místních komunikacích
skladován stavební materiál a vozovka nesmí být poškozována ani znečišťována.
V případě znečištění musí být neprodleně proveden jejich úklid.
9) Zhotovitel stavby musí použít výhradně jen ty výrobky a materiály s takovými
vlastnostmi, které po dobu předpokládané existence stavby, při běžné údržbě, zaručí
požadavky uvedené v § 156 stavebního zákona.
10) Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník.
11) Stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Katastrální
území Bystřec je územím s archeologickými nálezy, registrována je zde sídelní
aktivita prokazující osídlení v období středověku (první zmínky o obci pochází z roku
1227). 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.
12) Zájmové území stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické
zařízení typu podzemní sítě, nadzemní sítě a stanice v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, tak jak vyplývá z vyjádření ze dne 28.06.2012 pod zn.
0100072005.
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím
zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky
840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000
Sb., (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE
33 3301 a ČSN EN 50423-1. Informativní zákres je přílohou vyjádření. V trase
kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení 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 jsou uvedeny v zápatí vyjádření o
existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.).
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
je nutné kontaktovat poruchovou linku 840 850 860, která je rovněž k dispozici 24
hodin denně a 7 dní v týdnu.
13) Zájmové území stavby dojde ke střetu s podzemním zařízením ve správě společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., tak jak vyplývá z vyjádření ze dne
11.06.2012 pod č.j. JA/LN/12/0135.
Podzemní vedení používá právní ochranu dle zákona č. 274/2001 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.
14) V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynárenským zařízením dle stanoviska
společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 21.05.2012 pod zn.
5000630072, a to
 STL plynovody PE d 50, 225, 160 včetně STL plynovodních přípojek v obci Bystřec
Na základě předložené situace byl předán informační zákres v M 1:1000.
V místě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požaduje společnost RWE Distribuční
služby, s.r.o. provést následující opatření:
-

v místě křížení bude zemnící síť uložena v tvárnicové chráničce nebo korýtku
vysypaném pískem v délce 1 m od potrubí na obě strany

-

křížení bude kolmé

-

odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení bude
min 0,3 m

-

uvedená opatření slouží k zamezení vlivu provozu zemnící sítě na plynárenské
zařízení

-

základové patky sloupů požadujeme umístit min. 1 m od plynárenských zařízení
(měřeno od hrany základové patky)

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
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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 (tzn. i bezvýkopové
technologie).
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. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální
centrum (formulář a kontakt lze nalézt na www.rwe-ds.cz nebo na Zákaznické lince
840 11 35 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení
nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme
za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O
provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
4. Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 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 takové opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádné zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.), na telefon 1239.
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 (formulář a kontakt lze nalézt na
www.rwe-ds.cz nebo na Zákaznické lince 840 11 35 55). Žádost o kontrolu bude
podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel
naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
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kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. 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.
Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to
24 měsíců ode dne jeho vydání.
15) Při realizaci prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK)
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Praha jejíž existence a poloha je
zakreslena v přiložených výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica, jak
vyplývá z vyjádření ze dne 02.07.2012 pod č.j. 114235/12.
Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno
v rozsahu 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiložených výřezech
z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i
pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Stavebník nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy
zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK
a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke
stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to
prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou
sítě – Jaromír Liška (tel. 602 413 579), e-mail: jaromir.liska@o2.com (dále jen POS).
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen
uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK.
Bez ohledu na všechny shora uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí
osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica,
které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytované informace a data
užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté
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informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez
souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto informací vznikne žadateli
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva
autorského.
V případě jakýchkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat
společnost Telefónica na bezplatné lince 800 255 255.
16) Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření Městského úřadu, odbor životního
prostředí
a zemědělství,
Žamberk,
ze
dne
01.04.2011
pod
č.j.
7313/2011/ZPZE/POKM/SOU/039.
1. Orgán v oblasti nakládání s odpady
- Původce stavebních, popř. dalších odpadů, musí plnit povinnosti stanovené zejména
v § 12, 16, 39, 40 a v případě výskytu odpadů s obsahem azbestu i v § 35 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
(dále jen zákon o odpadech) a v § 5, 7, 21, 22 a 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 akce musí být tříděny podle druhů a kategorie
(nebezpečné, ostatní) a na staveništi shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb., až do předání osobám oprávněným k jejich převzetí podle § 14
odst. 1 zákona o odpadech.
- Při kontrolní nebo závěrečné prohlídce stavebního úřadu (odbor 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.
2. Orgán ochrany ZPF:
- Projednat včas zamyšlené provádění prací s vlastníkem, uživatelem, případně
nájemcem zemědělských pozemků,
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na
zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám,
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití
nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich
odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- Pokud si práce spojené s budováním opravami a údržbou vedení vyžádají odnětí
ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených
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pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinní požádat
orgán ZPF o souhlas k odnětí ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a k žádosti předložit potřebné náležitosti (dle § 9 odst. 5 zákona).
3. Orgán ochrany přírody a krajiny
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá Městský úřad Žamberk, odbor životního
prostředí a zemědělství ke stavbě „Bystřec, Bystříčko – rekonstrukce Vd NN, IV12-2003104“ žádné připomínky za předpokladu respektování § 4 odst. 1 zákona:
„ochrana systému ekologické stability krajiny je povinností všech vlastníků a
uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce a stát“. Z uvedeného důvodu nesmí být
prováděním prací poškozeny stávající prvky schváleného místního územního
systému ekologické stability krajiny (dále jen SES) pro obec Bystřec.
17) Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Žamberk, odbor ŽP a
zemědělství ze dne 10.06.2011 pod č.j. 10778/2011/ZPZE/231.2/SCHP
- Stanovisko správce povodí (tj. Povodí Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého
951, 500 03 Hradec Králové 3) a příslušného přímého správce vodního toku bude
plně respektováno, přičemž veškeré připomínky je třeba důsledně rozpracovat
v projektové dokumentaci stavby.
18) Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic, Pardubického kraje, Doubravice
98, 533 53 Pardubice, souhlas ke zvláštnímu užívání silnic – umístění nadzemních a
podzemních zařízení, které bylo vydáno dne 16.05.2011 pod č. j. SUSPK 2421 2011 a
spis. zn. 158.2011-02/MS-UO-Nep/2308:
1. Podpěrné sloupy nebudou umístěny do krajnice.
2. Výška kabelu nad vozovkou bude odpovídat příslušné ČSN.
3. Dodavatel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu
vozovky silnice jako skladiště materiálu a manipulační prostor pro mechanizmy.
4. Dodavatel v předstihu 30 dnů požádá silniční správní úřad o povelení ke
zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací dle § 25, odst. 6, písm „c“,
bod (3) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude podána
s předchozím souhlasem SÚS Pardubického kraje. V této souvislosti bude
předložena SÚS Pardubického kraje úplná projektová dokumentace, včetně
dokladové části, která bude obsahovat souhlas a Rozhodnutí příslušného silničního
správního úřadu o umístění nadzemního a podzemního zařízení. Bez těchto
dokladů nebude souhlas se stavebními pracemi vydán.
19) Budou dodrženy podmínky společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toků –
oblast povodí Labe ze dne 18.03.2011 pod č.j. 96/2011/953/93/731
-

stavba bude provedena dle předložené, odsouhlasené projektové dokumentace,
kterou zpracovala projekce VČE montáže Litomyšl,

-

při provádění prací bude dodržena ČSN 75 2130 (křížení a souběhy vodních toků
s vedeními),

-

při provádění prací nesmí dojít k znečištění vodního toku a poškození jeho koryta
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20) Budou dodrženy podmínky vyjádření společenství vlastníků vodovodu Bystříčko ze
dne 28.08.2012
21) Stavba bude dokončena do 31.12.2014.
22) Po ukončení stavby podá stavebník u zdejšího úřadu návrh na vydání kolaudačního
souhlasu, který bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy uvedené v části B přílohy
č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky.
Upozornění
Stavební úřad vás tímto upozorňuje, že jste 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,
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,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
po ukončení stavby podat zdejšímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část
II. (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane
pravomocnou výroková část I. (vztahující se k umístění stavby).

Odůvodnění
Dne 21.05. 2012 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
na stavbu „Bystřec, Bystříčko – rekonstrukce Vd NN, IV-12-2003104“ na pozemku parc. č.
2519, 3668/1, 3580, 3595, 2826, 3659, 3660, 3661/1, 3688/7, 3760, 2543/1, 3626, 3658/1, ZE
(2546/2), parc. č. 2300/1, 3748/1, 3750, stp. č. 276, parc. č. 2520/1, 2525, 2530, 2420/1,
2420/2, 2422, stp. č. 278, parc. č. 2520/2, 2522, 3656/3, stp. č. 280, parc. č. 2521, 2722/2,
2722/3, 3656/2, stp. č. 281, parc. č. 2722/1, stp. č. 251, parc. č. 2366, 2369, 2371/1, 2371/2,
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3596, stp. č. 248, parc. č. 2351/2, 2353/1, 2353/2, 2357, 2358, 2376/1, 2359, 2363/2, 2364,
2365, 2301, 2304/1, stp. č. 285, parc. č. 2805/1, 2815, stp. č. 244, parc. č. 2240/1, 2300/2,
stp. č. 273, parc. č. 2650, stp. č. 282, 293/2, parc. č. 2829/6, 2829/7, stp. č. 295, parc. č.
2857/1, 2858/1, 2859, 2879, 2880/2, 2881, ZE (2886), parc. č. 2931, 2933/1, 2934/1, 2934/2,
2935/1, 2935/2, 2936, ZE (3689), parc. č. 2929/7, 2930/1, stp č. 363/1, parc. č. 2937/1, stp.
č. 241, parc. č. 2188, stp. č. 242, parc. č. 2512/3, 2543/2, 2543/4, ZE (2544/3), parc. č.
2512/1, 2543/3, 2486/1, 2486/3, ZE (2485/1), stp. č. 359, parc. č. 2481/2, 2482/1, 2482/2,
2483/2, 2483/1, ZE (2484), stp. č. 264, parc. č. 2484/4, 2485/3, 2485/2, 2511/1, 3621
v katastrálním území Bystřec.
Usnesením ze dne 06.06.2012 pod č.j. VÝST/2569/2012/Va bylo rozhodnuto podle § 78
odst.1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho
obsahem a odůvodněním se mohli účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu. Stavební
úřad dne 25.07.2012 oznámil pod č.j. VÝST/2576/2012/Va v souladu s ustanovením § 87
odst.1 a § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení.
K projednání žádosti v územním řízení současně stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání,
které se konalo dne 28.08.2012 a o jehož výsledku byl sepsán protokol. Námitky a připomínky
účastníků územního řízení, stejně tak stanoviska dotčených orgánů, mohly být podle
§ 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. V průběhu
tohoto řízení žádné námitky a připomínky uplatněny nebyly.
K projednání žádosti ve stavebním řízení dle § 112 odst. 1 stavebního zákona a pro uplatnění
závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti,
týkajících se stavebního řízení, stavební úřad stanovil lhůtu do 29.08.2012. Vzhledem ke
skutečnosti, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2
stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné
námitky, připomínky a ani další závazná stanoviska účastníků řízení a veřejnosti uplatněny.
Stavební úřad dal účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost se
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, do kterých bylo možné
nahlédnout na stavebním úřadě v návštěvní dny pondělí a středa (7:30 - 17:00 hodin) nebo po
dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu. Rozhodnutí ve věci stavební úřad
předpokládal do 3 dnů po termínu pro uplatnění námitek ve stavebním řízení. V této lhůtě
žádný z účastníků řízení možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nevyužil.
Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:
1) Dokumentace stavby z června 2012
2) Žádost o sloučení územního a stavebního řízení ze dne 09.07.2012 pod zn. Li/Sa
3) Plná moc mezi společností VČE - montáže, a.s. a panem Bc. Petrem Saláškem ze dne
03.05.2010
4) Plná moc mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a společností VČE - montáže, a.s. ze dne
21.10.2012
5) Seznam majitelů dotčených pozemků
6) Technická zpráva – zaměření skutečného stavu geodetickou společností ze dne
28.06.2010
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7) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Obcí Bystřec ze dne
20.05.2011 pod č. IE-12-200 3107/VB/01
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s paní Danou Tejklovou
ze dne 13.12.2010 pod č. IE-12-200 3107/VB/04
9) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Václavem
Kristkem ze dne 07.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/VB/05
10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Ing. Pavlem
Kristkem ze dne 27.04.2011 pod č. IE-12-200 3107/VB/06
11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Petrem
Havlenou ze dne 05.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/VB/07
12) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jiřím
Vaníčkem ze dne 15.03.2011 pod č. IE-12-200 3107/VB/08
13) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jiřím
Smejkalem ze dne 18.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/VB/09
14) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Romanem
Kuklíkem ze dne 07.03.2011 pod č. IE-12-200 3107/VB/10
15) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Pavlem
Krátkým ze dne 12.03.2011 pod č. IE-12-200 3107/VB/11
16) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s paní Jitkou
Miliňovskou ze dne 08.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/VB/12
17) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jozefem
Šubou, paní Helenou Šubovou a paní Boženou Krejsovou ze dne 15.04.2011 pod č. IE-12200 3107/VB/13
18) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s paní Evou
Šmoldasovou ze dne 24.06.2011 pod č. IE-12-200 3107/VB/15
19) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s paní Zuzanou
Komárkovou ze dne 15.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/VB/16
20) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Ladislavem
Vojtíškem ze dne 24.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/VB/17
21) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Lesy České republiky,
s. p. ze dne 11.04.2011 pod č. IE-12-200 3107/VB/18
22) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Miroslavem Seidlmanem ze dne
04.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/PPS/01
23) Smlouva o podmínkách provedení stavby s paní Martou Kyralovou ze dne 08.11.2010 pod
č. IE-12-200 3107/PPS/02
24) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Ervínem Häuslerem ze dne 14.12.2010
pod č. IE-12-200 3107/PPS/03
25) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Milanem Tejklem ze dne 14.11.2010
pod č. IE-12-200 3107/PPS/04
26) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Miroslavem Seidlmanem ze dne
04.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/PPS/01
27) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Mvdr. Štefanem Svrškem ze dne
18.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/PPS/06
28) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Josefem Marešem ze dne 08.03.2011
pod č. IE-12-200 3107/PPS/08
29) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Václavem Tejklem ze dne 08.11.2010
pod č. IE-12-200 3107/PPS/10
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30) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Mgr. Petrem Štefkou ze dne
10.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/PPS/11
31) Smlouva o podmínkách provedení stavby s panem Janem Černohorským ze dne
10.11.2010 pod č. IE-12-200 3107/PPS/12
32) Oznámení majitelům nemovitosti, Obci Bystřec, o výměně el. zařízení rozvodu elektřiny
ze dne 09.05.2011 pod č. IE-12-200 3107/ozn/01
33) Oznámení majitelům nemovitosti, Jaromíru Buberovi, o výměně el. zařízení rozvodu
elektřiny ze dne 22.06.2011 pod č. IE-12-200 3107/ozn/02
34) Oznámení majitelům nemovitosti, Františku Vackovi, o výměně el. zařízení rozvodu
elektřiny pod č. IE-12-200 3107/ozn/01.1
35) Oznámení majitelům nemovitosti, Ing. Jiřímu Vackovi, o výměně el. zařízení rozvodu
elektřiny ze dne 04.08.2011 pod č. IE-12-200 3107/ozn/01.2
36) Oznámení majitelům nemovitosti, Jaroslavu Křivohlávkovi, o výměně el. zařízení
rozvodu elektřiny ze dne 30.06.2011 pod č. IE-12-200 3107/ozn/04
37) Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze
dne 28.06.2012 pod zn. 0100072005
38) Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Duhová
1531/3, Prha 4 ze dne 28.06.2012 pod zn. 0200040033
39) Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., ze
dne 11.06.2012 pod č.j. JA/LN/12/0135/O
40) Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., ze
dne 11.06.2012 pod č.j. JA/LN/12/0135
41) Vyjádření k existenci plynárenského zařízení společnosti RWE, Distribuční služby, s.r.o.,
Brno ze dne 21.05.2012 pod zn. 5000630072
42) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s., Praha 4, ze dne 02.07.2012 pod č.j. 114235/12
43) Souhrnné vyjádření Městského úřadu Žamberk, odbor ŽP a zemědělství ze dne
01.04.2011 pod č.j. 7313/2011/ZPZE/POKM/SOU/039
44) Vyjádření Městského úřadu Žamberk, odbor ŽP a zemědělství ze dne 10.06.2011 pod č.j.
10778/2011/ZPZE/231.2/SCHP
45) Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odbor ŽP a zemědělství, k dotčení lesního
pozemku a umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa ze dne 12.08.2011
pod č.j. 20201/2011/ZPZE/FALM/LES-ZS.44
46) Souhlas Správy a údržby silnic, Pardubického kraje ze dne 16.05.2011 pod č. j. SUSPK
2421 2011 a spis. zn. 158.2011-02/MS-UO-Nep/2308
47) Stanovisko Správy a údržby silnic, Pardubického kraje ze dne 31.05.2011 pod č. j.
SUSPK 2421 2011 a spis. zn. 164.2011-05/MS-UO-Nep/2311
48) Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe ze dne
26.04.2011 pod č.j. 161/2011/953/93/731
49) Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe ze dne
18.03.2011 pod č.j. 161/2011/953/93/731
50) Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Labe – Pracoviště Ústí
nad Orlicí ze dne 22.09.2010 pod zn. OPL/PÚO/467/10
51) Stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 03.05.2011 pod zn. PVZ/11/11137/Ka/0
52) Souhlas Obce Bystřec se stavbou „Bystřec, Bystříčko – rekonstrukce Vd NN, IV-122003104“ ze ne 27.04.2011 pod zn. 138/2011
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53) Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odbor správní a dopravy ze dne 09.08.2012 pod
č.j. 17179/2012/SPDO/HALK-4
54) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 4 v k.ú. Bystřec
55) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 32 v k.ú. Bystřec
56) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 106 v k.ú. Bystřec
57) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 25.07.2012 pro LV č. 135 v k.ú. Bystřec
58) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 236 v k.ú. Bystřec
59) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 259 v k.ú. Bystřec
60) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 264 v k.ú. Bystřec
61) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 297 v k.ú. Bystřec
62) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 319 v k.ú. Bystřec
63) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 326 v k.ú. Bystřec
64) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 332 v k.ú. Bystřec
65) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 340 v k.ú. Bystřec
66) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 357 v k.ú. Bystřec
67) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 385 v k.ú. Bystřec
68) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 411 v k.ú. Bystřec
69) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 420 v k.ú. Bystřec
70) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 449 v k.ú. Bystřec
71) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 486 v k.ú. Bystřec
72) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 514 v k.ú. Bystřec
73) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 570 v k.ú. Bystřec
74) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 577 v k.ú. Bystřec
75) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 579 v k.ú. Bystřec
76) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 682 v k.ú. Bystřec
77) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 731 v k.ú. Bystřec
78) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 761 v k.ú. Bystřec
79) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 10001 v k.ú. Bystřec
80) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 858 v k.ú. Bystřec
81) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 869 v k.ú. Bystřec
82) Výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.07.2012 pro LV č. 894 v k.ú. Bystřec
83) Vyjádření o existenci vodovodní sítě společenství vlastníků vodovodu Bystříčko ze dne
28.08.2012
Po posouzení návrhu podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že pro území, jehož
se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace, územní plán obce 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 a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby.
Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které
posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy,
zejména stavebním zákonem, správním řádem, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
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využívání území, 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.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků
pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku
byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a 109 stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad zejména z doložených podkladů o parcelním
členění území dotčeného umístěním stavby a stavebním povolením. Mezi účastníky zahrnul
navrhovatele, vlastníky pozemků, na nichž má být stavba umístěna a dále vlastníky pozemků
pod stavbami a vlastníka sousedního pozemku, jejichž právo by mohlo být umístěním stavby,
stavebním povolením a její realizací dotčeno.
Vzhledem k tomu, že je v území vydán územní plán, doručil stavební úřad 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 veřejnou vyhláškou.
Protože je vedeno stavební řízení s velkým počtem účastníků řízení, dle § 144 správního řádu,
se stavební povolení doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 109 odst. 1 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
ČEZ Distribuce, IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 4
Obec Bystřec, Jan Votrubec – starosta, 561 54 Bystřec 182
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Jaromír Buber, 561 54 Bystřec 41
Ladislav Petřík, 561 54 Bystřec 50
Miroslav Seidlman, 561 54 Bystřec 40
Marta Kyralová, 561 54 Bystřec 39
Dana Tejklová, 561 54 Bystřec 38
Ervín Häusler, Mistrovice 131, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Milan Tejkl, 561 54 Bystřec 231
MVDr. Štefan Svršek, 561 54 Bystřec 36
Ing. Pavel Kristek, Velenická 1636/3a, 148 00 Praha – Kunratice
Václav Kristek, 561 34 Výprachtice 390
Petr Havlena, 561 54 Bystřec 33
Josef Mareš, 561 54 Bystřec 390
Václav Tejkl, 561 54 Bystřec 38
Jitka Miliňovská, 561 54 Bystřec 53
Josef Šuba, Kainarova 2648/8, 616 00 Brno – Žabovřesky
Helena Šubová, Kainarova 2648/8, 616 00 Brno – Žabovřesky
František Vacek, 561 23 Luková 64
Ing. Jiří Vacek, Na Slunečné 1910, 560 02 Česká Třebová
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Eva Šmoldasová, 561 54 Bystřec 258
Mgr. Petr Štefka, Mazánkova 1097, 562 06 Ústí nad Orlicí
Jan Černohorský, 561 54 Bystřec 58
Jan Holásek, Dlouhá 430, 691 67 Šakavice
Dana Holásková, Dlouhá 430, 691 67 Šakavice
Ladislav Vojtíšek, Orelská 82/13, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Jiří Vaníček, 561 54 Bystřec 296
Alena Vaníčková, 561 54 Bystřec 296
Jaroslav Křivohlávek, Komenského nám. 225, 549 31 Hronov
Jiří Smejkal, 561 54 Bystřec 391
Roman Kuklík, U Stadionu 573, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Pavel Krátký, 561 54 Bystřec 191
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68
Hradec Králové
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 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
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci § 109 odst. 1 stavebního zákona
ČEZ Distribuce, IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 4
Obec Bystřec, Jan Votrubec – starosta, 561 54 Bystřec 182
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Jaromír Buber, 561 54 Bystřec 41
Ladislav Petřík, 561 54 Bystřec 50
Miroslav Seidlman, 561 54 Bystřec 40
Marta Kyralová, 561 54 Bystřec 39
Dana Tejklová, 561 54 Bystřec 38
Ervín Häusler, Mistrovice 131, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Milan Tejkl, 561 54 Bystřec 231
MVDr. Štefan Svršek, 561 54 Bystřec 36
Ing. Pavel Kristek, Velenická 1636/3a, 148 00 Praha – Kunratice
Václav Kristek, 561 34 Výprachtice 390
Petr Havlena, 561 54 Bystřec 33
Josef Mareš, 561 54 Bystřec 390
Václav Tejkl, 561 54 Bystřec 38
Jitka Miliňovská, 561 54 Bystřec 53
Josef Šuba, Kainarova 2648/8, 616 00 Brno – Žabovřesky
Helena Šubová, Kainarova 2648/8, 616 00 Brno – Žabovřesky
František Vacek, 561 23 Luková 64
Ing. Jiří Vacek, Na Slunečné 1910, 560 02 Česká Třebová
Eva Šmoldasová, 561 54 Bystřec 258
Mgr. Petr Štefka, Mazánkova 1097, 562 06 Ústí nad Orlicí
Jan Černohorský, 561 54 Bystřec 58
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Jan Holásek, Dlouhá 430, 691 67 Šakavice
Dana Holásková, Dlouhá 430, 691 67 Šakavice
Ladislav Vojtíšek, Orelská 82/13, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Jiří Vaníček, 561 54 Bystřec 296
Alena Vaníčková, 561 54 Bystřec 296
Jaroslav Křivohlávek, Komenského nám. 225, 549 31 Hronov
Jiří Smejkal, 561 54 Bystřec 391
Roman Kuklík, U Stadionu 573, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Pavel Krátký, 561 54 Bystřec 191
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68
Hradec Králové
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 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
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Stavebník prokázal, že má k pozemkům parc. č. 2519, 3668/1, 3580, 3595, 2826, 3659, 3660,
3661/1, 3688/7, 3760, 2543/1, 3626, 3658/1, ZE (2546/2), parc. č. 2300/1, 3748/1, 3750, stp.
č. 276, parc. č. 2520/1, 2525, 2530, 2420/1, 2420/2, 2422, stp. č. 278, parc. č. 2520/2, 2522,
3656/3, stp. č. 280, parc. č. 2521, 2722/2, 2722/3, 3656/2, stp. č. 281, parc. č. 2722/1, stp. č.
251, parc. č. 2366, 2369, 2371/1, 2371/2, 3596, stp. č. 248, parc. č. 2351/2, 2353/1, 2353/2,
2357, 2358, 2376/1, 2359, 2363/2, 2364, 2365, 2301, 2304/1, stp. č. 285, parc. č. 2805/1,
2815, stp. č. 244, parc. č. 2240/1, 2300/2, stp. č. 273, parc. č. 2650, stp. č. 282, 293/2, parc.
č. 2829/6, 2829/7, stp. č. 295, parc. č. 2857/1, 2858/1, 2859, 2879, 2880/2, 2881, ZE (2886),
parc. č. 2931, 2933/1, 2934/1, 2934/2, 2935/1, 2935/2, 2936, ZE (3689), parc. č. 2929/7,
2930/1, stp č. 363/1, parc. č. 2937/1, stp. č. 241, parc. č. 2188, stp. č. 242, parc. č. 2512/3,
2543/2, 2543/4, ZE (2544/3), parc. č. 2512/1, 2543/3, 2486/1, 2486/3, ZE (2485/1), stp. č.
359, parc. č. 2481/2, 2482/1, 2482/2, 2483/2, 2483/1, ZE (2484), stp. č. 264, parc. č. 2484/4,
2485/3, 2485/2, 2511/1, 3621 v katastrálním území Bystřec právo jiné, a to na základě výše
citovaných smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smluv o
podmínkách provedení stavby.
Vlastnická práva k jednotlivým pozemkům a stavbám na nich stavební úřad ověřil na základě
výpisů z katastru nemovitostí vyhotovených dálkovým přístupem pro Město Jablonné nad
Orlicí ze dne 24.07.2012 a 25.07.2012.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
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.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba
nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního
řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odvolání se podává u odboru
výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí a bude postoupeno Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, Pardubice.
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 nesprávností rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo.
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 správní orgán na náklady účastníka.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona mají právo odvolat se pouze do
výroku rozhodnutí I. – územní rozhodnutí o umístění stavby.
Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona mají právo odvolat se pouze do výroku
rozhodnutí II. – stavební povolení.
Podané odvolání proti výroku rozhodnutí o umístění stavby má odkladný účinek vůči
stavebnímu povolení dle § 140 odst. 7 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi
předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek ve výši 3000,-Kč byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích, v platném znění. Zaplacen byl dne 28.08.2012 pod č. dokladu 0005270DB.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Jablonné nad Orlicí a Obecního úřadu Bystřec, 15. den je posledním dnem oznámení.

č. j. VÝST/3097/2012/Po

strana: 19

Žádáme Obecní úřad Bystřec, aby toto rozhodnutí vrátil po vyznačení vyvěšení sejmutí na
Městský úřad v Jablonném nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP.

5.9.2012
Datum vyvěšení: ……………

Datum sejmutí: ....................

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

....................
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
ČEZ Distribuce, IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2
(doručí se: VČE – montáže, a.s., IČ 25938746 Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice)
Obec Bystřec, 561 54 Bystřec 182
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
(doručí se veřejnou vyhláškou)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Jaromír Buber, 561 54 Bystřec 41
Ladislav Petřík, 561 54 Bystřec 50
Miroslav Seidlman, 561 54 Bystřec 40
Marta Kyralová, 561 54 Bystřec 39
Dana Tejklová, 561 54 Bystřec 38
Ervín Häusler, Mistrovice 131, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Milan Tejkl, 561 54 Bystřec 231
MVDr. Štefan Svršek, 561 54 Bystřec 36
Ing. Pavel Kristek, Velenická 1636/3a, 148 00 Praha – Kunratice
Václav Kristek, 561 34 Výprachtice 390
Petr Havlena, 561 54 Bystřec 33
Josef Mareš, 561 54 Bystřec 390
Václav Tejkl, 561 54 Bystřec 38
Jitka Miliňovská, 561 54 Bystřec 53
Josef Šuba, Kainarova 2648/8, 616 00 Brno – Žabovřesky
Helena Šubová, Kainarova 2648/8, 616 00 Brno – Žabovřesky
František Vacek, 561 23 Luková 64
Ing. Jiří Vacek, Na Slunečné 1910, 560 02 Česká Třebová
Eva Šmoldasová, 561 54 Bystřec 258
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Mgr. Petr Štefka, Mazánkova 1097, 562 06 Ústí nad Orlicí
Jan Černohorský, 561 54 Bystřec 58
Jan Holásek, Dlouhá 430, 691 67 Šakavice
Dana Holásková, Dlouhá 430, 691 67 Šakavice
Ladislav Vojtíšek, Orelská 82/13, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Jiří Vaníček, 561 54 Bystřec 296
Alena Vaníčková, 561 54 Bystřec 296
Jaroslav Křivohlávek, Komenského nám. 225, 549 31 Hronov
Jiří Smejkal, 561 54 Bystřec 391
Roman Kuklík, U Stadionu 573, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Pavel Krátký, 561 54 Bystřec 191
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68
Hradec Králové
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 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
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci § 109 odst. 1 stavebního zákona
(doručí se veřejnou vyhláškou)
ČEZ Distribuce, IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 4,
(doručí se: VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice)
Obec Bystřec, 561 54 Bystřec 182
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Jaromír Buber, 561 54 Bystřec 41
Ladislav Petřík, 561 54 Bystřec 50
Miroslav Seidlman, 561 54 Bystřec 40
Marta Kyralová, 561 54 Bystřec 39
Dana Tejklová, 561 54 Bystřec 38
Ervín Häusler, Mistrovice 131, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Milan Tejkl, 561 54 Bystřec 231
MVDr. Štefan Svršek, 561 54 Bystřec 36
Ing. Pavel Kristek, Velenická 1636/3a, 148 00 Praha – Kunratice
Václav Kristek, 561 34 Výprachtice 390
Petr Havlena, 561 54 Bystřec 33
Josef Mareš, 561 54 Bystřec 390
Václav Tejkl, 561 54 Bystřec 38
Jitka Miliňovská, 561 54 Bystřec 53
Josef Šuba, Kainarova 2648/8, 616 00 Brno – Žabovřesky
Helena Šubová, Kainarova 2648/8, 616 00 Brno – Žabovřesky
František Vacek, 561 23 Luková 64
Ing. Jiří Vacek, Na Slunečné 1910, 560 02 Česká Třebová
Eva Šmoldasová, 561 54 Bystřec 258
Mgr. Petr Štefka, Mazánkova 1097, 562 06 Ústí nad Orlicí
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Jan Černohorský, 561 54 Bystřec 58
Jan Holásek, Dlouhá 430, 691 67 Šakavice
Dana Holásková, Dlouhá 430, 691 67 Šakavice
Ladislav Vojtíšek, Orelská 82/13, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Jiří Vaníček, 561 54 Bystřec 296
Alena Vaníčková, 561 54 Bystřec 296
Jaroslav Křivohlávek, Komenského nám. 225, 549 31 Hronov
Jiří Smejkal, 561 54 Bystřec 391
Roman Kuklík, U Stadionu 573, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Pavel Krátký, 561 54 Bystřec 191
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68
Hradec Králové
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 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
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Dotčené orgány
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, 564 01 Žamberk

