MĚSTSKÝ CRAD

ST/, pKQV. oki-t< Náťhod

MĚSTSKY URAĎ HRONOV
odbor výstavby
v
nám. Cs. armády 5, 549 31 Hronov
Číslo jednací:
Výst./1044/2008/Ku
Oprávněná úřední osoba: Kujínek Aleš
Telefon:
491 485 053, linka 37
E-mail:
kuj inek@mestohronov.cz

Hronov, dne 26.9.2008

Žadatel:
1) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, (zasílací adresa: Guidenerova 19, P.O.BOX 03,
303 03 Plzeň)

ROZHODNUTI
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Hronov, odbor výstavby jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. l písm.
b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a věcně příslušný podle § 10 správního řádu a
§ 13 odst. l písm. f/, § 190 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 84 až 91 a § 109 až 114
stavebního zákona (dále jen "stavební zákon") žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění a
provedení stavby, kterou dne 4.4. 2008 podala společnost
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874,405 02 Děčín 4
(dále jen "žadatel"). Na základě tohoto posouzení stavební úřad Hronov v souladu s ustanovením § 67, §
68 § 69 správního řádu vydává stavebníkovi
L

podle ustanovení § 76, § 77 odst. l písm. a/, § 79 odst. l a 2, a § 92 stavebního zákona a § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření

rozhodnutí o umístění
pro stavbu

"Stavební úpravy kabelového vedení NN l kV u fotbalového hřiště"
na pozemcích st. p. č. 99, 100, 101, 107, 108, 111, 114, 225, a p. p. č. 109, 110, 204/4, 204/5, 204/8,
204/9,205/2, 227,1040/22, 1041/1, 1056/1 v katastrálním území Stárkov.
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a 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:

"Stavební úpravy kabelového vedení NN l kV u fotbalového hřiště 1 '
(„dále jen stavba") na pozemcích st. p. č. 99, 100, 101, 107, 108, 111, 114, 225, a p. p. č. 109, 110,
204/4,204/5, 204/8, 204/9,205/2, 227,1040/22,1041/1, 1056/1 v katastrálním území Stárkov.
Údaje o stavbě:
Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy stávajícího kabelového vedení nízkého
napětí v tomto rozsahu:
a) stávající vrchní vedení bude demontováno,
b) budou položeny zemní kabely NN l kV, a napojení jednotlivých stávajících odběrů bude provedeno
novými domovními přívody a napojením stávajících domovních přívodů (k rodinným domům č.p.
26, 27, 29, 118, 130, 131, 137, 142, 147, 148, 150, 152, 157 Stárkov) z nových kabelových pilířů a
skříní.
III.

1.

Stavební úřad Hronov podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, stanoví
tyto podmínky pro umístění stavby:
Stavba kabelového vedení NN l kV bude umístěna na pozemcích st. p. č. 99, 100, 101, 107, 108,
111, 114,225, a p. p. č. 109, 110,204/4,204/5,204/8,204/9,205/2,227, 1040/22, 1041/1, 1056/1
v katastrálním území Stárkov, v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, která obsahuje
výkres současného stavu území v měřítku 1: 500 s požadovaným umístěním stavby.

IV.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pod evidenčním číslem zakázky
58/2007, kterou vypracoval pan Vladimír Václavík s oprávněním ČKAIT 0600589; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích ve
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 S., v platném znění, o obecných
technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb, a příslušné
technické normy jedná se o taková ustanovení a normy, které se předmětné stavby přímo dotýkají.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky (stavebním podnikatelem): - oprávněnou právnickou nebo
fyzickou osobou. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu sděleno jméno dodavatele stavby.
6. Stavebník je povinen při provádění stavby respektovat limity hluku v denních a nočních hodinách
stanovené nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, v platném znění, a zejména nepoužívat hlučné mechanizmy, při jejichž provozu by došlo
k překročení stanovených limitů ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Současně přijme účinná
opatření k zamezení zvýšené prašnosti.
7. V zájmovém prostoru se může nacházet podzemní zařízeni jiných vlastníků technické infrastruktury.
Při výskytu tohoto zařízení je žadatel povinen tuto případnou skutečnost oznámit stavebnímu úřadu,
který rozhodne o dalším postupu.
8. Stavba bude provedena současně s veřejným osvětlením na stejných pozemcích.
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9. Budou dodrženy odstupové vzdálenosti od vodovodního řadu dle přiložené a ověřené projektové
dokumentace pro realizaci kabelového vedení NN l W. Před zahájením zemních prací je nutné
provést vytýčení zařízení stávajícího vodovodu. Při křížení a ukládání dalšího zařízení bude stavebník
respektovat příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Kabelové vedení bude v místě
křížení s vodovodem - přechod přes komunikaci - uložen v chráničce. Při souběhu inženýrských sítí
s podzemním vedením VaK Náchod a.s.bude dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m. Ve
vzdálenosti do 2,0 m od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné stavby - sloupy ,
plastové pilíře, atd.
10. a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající
právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení Činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního
vedení.
b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená
právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále
PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo
k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK
dodrží stavebník ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a
normy související , ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před
nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a
ochranné vodiče".
c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří
budou stavební práce provádět (Naříz. vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.l, příloha č.3, kap. II či. 1., 4.
a 5.).
d) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum
technické infrastruktury — vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod
ní (§ 63, vyhl. č. 324/1990 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3, bod b.5., příloha č. 3 kap. XII.
čl.l.).
e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi stavebník upozorní, aby v případě
potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +
30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je
upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali
žádných mechanizačních prostředků, nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto
místech dbali nejvyšší opatrnosti.
f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví
stavebník práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení
dalšího postupu.
g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečí proti poškození,
prověšení a odcizení.
h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat
zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů
NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Narazení
vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.l, příloha č. 3 kap. IV. či. 3. a 4.).
i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole
vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně
využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
k) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud
nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod
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trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se
zaměstnancem POS.
1) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.)- Nutnou změnu
předem projednat se zaměstnancem POS.
m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při
vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na
vzdálenost menší než l m (či. 275, ČSN 34 2100).
n) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se
SEK: POS Královéhradecký kraj, Ak. Bedrny 356, 500 03 H. Králové, okr. JI, TU - p. Bůta 602 485
857, NA, - HK p. Jirout 607 529 279, RK p. Košťál 602 218 221.
o) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte
Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084 (pro
Prahu volejte 241 400 500).
p) Upozorňujeme žadatele, že trasy nadzemních vedení SEK nejsou součástí uvedeného vyjádření.
Případné kolize stavby s tímto vedením požadujeme projednat se zaměstnancem POS.
11. Minimálně jeden měsíc před zahájením prací v tělese komunikace, požádá investor MěÚ Náchod,
odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění
stavebních prací. Žádost bude doložena souhlasem vlastníka komunikace a bude obsahovat náležitosti
stanovené ve vyhlášce MDS ČR č. 104/1997 Sb., v platném znění, § 40 odst. 5, kterou se provádí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Toto uložení vedení se povoluje do doby
životnosti vedení. Vedení bude uloženo v souběhu s komunikací v zelném pásu s hloubkou krytí
vedení 70 cm pro uložení při venkovní hranici pozemku min. 2 m od vozovky, blíže vozovky bude
krytí 110 cm. Bude uloženo v souladu s platnou prostorovou normou ČSN 73 6005. Umístění zásahů
- podélné uložení v zeleném pásu p. p. č. 1056/1 a 1041/1 kat. území Stárkov. Provozováním
uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na příslušné
pozemní komunikaci a nesmí být narušena funkce odvodňovacího zařízení komunikace. Umístění
inženýrských sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci dotčené pozemní komunikace a
nesmí ztěžovat provádění její údržby.
12. V souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesních pozemcích docházet ke kácení stromů, k jejich
poškozování, ani k ukládání stavebního či jiného materiálu; stavba bude realizována tak, aby na
lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné hospodaření včetně dopravy dříví.
13. V zájmovém prostoru se nachází kanalizační potrubí města Stárkov, jehož polohu nebylo možné
zjistit, z tohoto důvodu je nutné zemní práce včele trase provádět pouze ručně pod dohledem
zástupců správce vedení.
14. Pozemky a stavby na nich přímo dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního
stavu nebo stavu podle projektové dokumentace. Případné škody vzniklé stavbou budou hrazeny
stavebníkem dle platných předpisů.
15. Na stavbě bude řádně veden stavební deník v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy.
16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek "Stavba povolena", který
obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace
stavby. Tento štítek může být nahrazen informační tabulí, na které bude uveden dodavatel, stavebník,
stavbyvedoucí, technický dozor, termín zahájení a ukončení stavby.
17. Pro stavbu musí být použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
19. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2009 s tím, že nejpozději 30 dnů před uplynutí tohoto termínu
stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě o prodloužení lhůty k jejímu provedení.
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20. Ke kolaudaci je stavebník povinen předložit zejména tyto doklady:
Doklad o tom, že stavba byla provedena oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou.
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků s provedením jejich uvedení do původního stavu.
Vyjádření dotčených správců sítí o provedení stavby dle jejich požadavků.
Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek oproti stavebnímu povolení.
Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních prací ještě
před jejich zakrytím).
Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení).
Stavební deník.
Revizi elektřiny.
Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby, nebo její změny.
Odůvodnění územního řízení:
Dne 4. 4. 2008 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874, 405
02 Děčín 4 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy stávajícího kabelového vedení nízkého napětí
v tomto rozsahu: stávající vrchní vedení bude demontováno; budou položeny zemní kabely NN l kV, a
napojení jednotlivých stávajících odběrů bude provedeno novými domovními přívody a napojením
stávajících domovních přívodů (k rodinným domům Č.p. 26, 27, 29, 118, 130, 131, 137, 142, 147, 148,
150,152,157 Stárkov) z nových kabelových pilířů a skříní.
Stavební úřad se v prováděném řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu jeho účastníků ve
smyslu § 85 stavebního zákona. Společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874,
405 02 Děčín 4 má v daném řízení dle § 27 odst. l písm. a) správního řádu postavení hlavního účastníka
řízení o žádosti. Ostatní účastníci řízení mají ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu v daném řízení
postavení vedlejších účastníků řízení, jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Město
Stárkov, se sídlem Stárkov 82, 549 36 Stárkov je územně samosprávným celkem, v jehož území má být
navržené opatření provedeno. Město Stárkov, se sídlem Stárkov 82, 549 36 Stárkov je vlastníkem
pozemků p. p. č. 109 a 204/4. Česká republika, zastoupená Pozemkovým fondem České republiky,
Husinecká 1024/1 la, Žižkov, 130 00 Praha 3, je vlastníkem pozemku p. p. č. 110, Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SUŠ Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové je vlastníkem pozemků p. p. č. 1041/1 a 1056/1,
pan Jaroslav Skalický a paní Eva Skalická, oba bytem Nové Ouholice 44, 277 52 Nová Ves u Mělníka
jsou vlastníky pozemku st. p. č. 99 a budovy rodinného domu č.p. 142, pan Ing. Zdeněk Zedník a paní
Hana Zedníkova, oba bytem Pražská 1553, 547 01 Náchod jsou vlastníky pozemku st. p. č. 101 a
budovy rodinného domu č.p. 137, paní Drahomíra Dvořáková, bytem Žďárky 5, 549 37 Žďárky je
vlastníkem pozemků p. p. č. 205/2, st, p. č. 100 a budovy rodinného domu č.p. 152, paní Emma
Nováková, bytem Stárkov 157, 549 36 Stárkov je vlastníkem pozemku st. p. č. 225 a budovy rodinného
domu č.p. 157, paní Irena Vítova, bytem Severní 774/32, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové je
vlastníkem pozemku st. p. č. 108 a budovy rodinného domu č.p. 27, paní Jana Kozlová, bytem Bystré
123, 549 36 Stárkov je vlastníkem pozemku st. p. č. 111 a budovy rodinného domu č.p. 29, pan
Miroslav Chalupníček, bytem Stárkov 131, 549 36 Stárkov je vlastníkem pozemků p. p. č. 204/8, 227,
st. p. č. 107 a budovy rodinného domu č.p. 131, paní Wladyslawa Četveriková, bytem Stárkov 26, 549 36
Stárkov je vlastníkem pozemků p. p. č. 204/5, st. p. č. 114 a budovy rodinného domu č.p. 26, pan Ivan
Nývlt, bytem Stárkov 118, 549 36 Stárkov je vlastníkem pozemku p. p. č. 204/9. Na výše uvedených
pozemcích bude nové kabelové vedení NN l kV umístěno a provedeno. Jelikož jejich práva, právem
chráněné zájmy či povinnosti mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena, byly výše jmenované osoby
zařazeny do okruhu účastníků předmětného řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a
veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 6. 6. 2008, o jehož výsledku
byl sepsán protokol. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. Připomínku vznesl pan Zedník a město
Stárkov.
K výše uvedenému záměru navrhovatele se vyjádřili:
VČP NET, s.r.o., Pražská třída 485, 500 03 Hradec Králové, zastoupena společností Východočeská
plynárenská, a. s., Heydukova 707, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vyjádření ze dne 26. 11. 2007
pod zn.: VY/06/07555/7),
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Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Hradec Králové, Masarykovo náměstí 2655, 530 02
Pardubice (vyjádření ze dne 27. 11. 2007 pod Č.j. 196508/07/CHK/MMO),
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod l, (vyjádření ze dne 23. 11.
2007 pod zn. 7007043/2007),
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, zasílací adresa: Guldenerova 19, P.O.BOX 03,
303 03 Plzeň, (vyjádření ze dne 2. 1. 2008 pod zn. 21/Ko),
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32
Velké Poříčí (závazné stanovisko ze dne 9. l. 2008 pod č.j. HSHK - 1499/Na-OP - 2007),
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí 40, odloučené
pracoviště Němcové 2020, 547 61
Náchod, (vyjádření ze dne 16. l. 2008 pod zn.
1602/08/DSH/A),
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí 40, odloučené
pracoviště Němcové 2020, 547 61 Náchod, (vyjádření ze dne 11. 3. 2008 pod
č.j.
12809/08/DSH/A),
Policie České republiky, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, 547 45 Náchod, (vyjádření ze
dne 3. 1. 2008 pod č.j. ORNA-70-1/ČJ-07-2008),
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police n. Metují, (závazné
stanovisko ze dne 9. 1.2008 pod č.j. 0036/BR/2008),
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod,
(vyjádření ze dne 13.2. 2007 pod č.j. 409/2008/ŽP/Cj/Kl/Na),
Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov, (vyjádření ze dne 4. l. 2008),
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, (vyjádření ze dne 8. 1.
2008 pod zn. PVZ/07/46237/Vn/O),
Zdeněk Zedník (ročník 1933), Pražská 1553, 547 Ol Náchod, (připomínka ze dne 26. 5.2008).
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a tato stanoviska, připomínky a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
Námitky účastníků řízení vzneseny nebyly a podmínky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených
orgánů státní správy a účastníků řízení byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Odůvodnění stavebního řízení:
Stavebník -společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín 4
dne 4. 4. 2008 požádala stavební úřad Hronov o vydání stavebního povolení na stavbu "Stavební úpravy
kabelového vedení NN IkV u fotbalového hřiště" na pozemcích st. p. č. 99, 100, 101, 107, 108, 111, 114,
225, a p. p. č. 109, 110, 204/4, 204/5, 204/8, 204/9, 205/2, 227, 1040/22, 1041/1, 1056/1 v katastrálním
území Stárkov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební
úpravy stávajícího kabelového vedení nízkého napětí v tomto rozsahu; stávající vrchní vedení bude
demontováno; budou položeny zemní kabely NN l kV, a napojení jednotlivých stávajících odběrů bude
provedeno novými domovními přívody a napojením stávajících domovních přívodů (k rodinným domům
č.p. 26, 27, 29, 118, 130, 131, 137, 142, 147, 148, 150, 152, 157 Stárkov) z nových kabelových pilířů a
skříní.
Protože byly splněny podmínky obsažené v ustanovení § 78 odst. l stavebního zákona, stavební
úřad svým usnesením ze dne 20. 4. 2008 na podkladě ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, obě řízení spojil s tím, že sloučené územní a stavební řízení povede pod č.j.
Výst./1044/2008/Ku.
Stavební úřad se v prováděném řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu jeho účastníků ve
smyslu § 109 stavebního zákona. Společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874,
405 02 Děčín 4 má v daném řízení dle § 27 odst. l písm. a správního řádu postavení hlavního účastníka
řízení o žádosti, současně je vlastníkem stavby, na které budou prováděny stavební úpravy. Ostatní
účastníci řízení mají ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu v daném řízení postavení vedlejších účastníků
řízení, jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Město Stárkov, se sídlem Stárkov 82, 549 36
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Stárkovje vlastníkem pozemků p. p. č. 109 a 204/4. Česká republika, zastoupená Pozemkovým fondem
České republiky, Husinecká 1024/1 la, Žižkov, 130 00 Praha 3, je vlastníkem pozemku p. p. č. 110,
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03
Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové je vlastníkem
pozemků p. p. č. 1041/1 a 1056/1, pan Jaroslav Skalický a paní Eva Skalická, oba bytem Nové Ouholice
44, 277 52 Nová Ves u Mělníka jsou vlastníky pozemku st. p. č. 99 a budovy rodinného domu č.p. 142,
pan Ing. Zdeněk Zedník a paní Hana Zedníkova, oba bytem Pražská 1553, 547 01 Náchod jsou vlastníky
pozemku st. p. č. 101 a budovy rodinného domu č.p. 137, paní Drahomíra Dvořáková, bytem Žďárky 5,
549 37 Žďárky je vlastníkem pozemků p. p. č. 205/2, st. p. č. 100 a budovy rodinného domu č.p. 152,
paní Emma Nováková, bytem Stárkov 157, 549 36 Stárkovje vlastníkem pozemku st. p. č. 225 a budovy
rodinného domu č.p. 157, paní Irena Vítova, bytem Severní 774/32, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové je vlastníkem pozemku st. p. č. 108 a budovy rodinného domu č.p. 27, paní Jana Kozlová,
bytem Bystré 123, 549 36 Stárkov je vlastníkem pozemku st. p. č. 111 a budovy rodinného domu č.p.
29, pan Miroslav Chalupníček, bytem Stárkov 131, 549 36 Stárkov je vlastníkem pozemků p. p. č.
204/8, 227, st. p. č. 107 a budovy rodinného domu č.p. 131, paní Wladyslawa Četveriková, bytem
Stárkov 26, 549 36 Stárkov je vlastníkem pozemků p. p. č. 204/5, st. p. č. 114 a budovy rodinného
domu č.p. 26, pan Ivan Nývlt, bytem Stárkov 118, 549 36 Stárkov je vlastníkem pozemku p. p. č.
204/9. Na výše uvedených pozemcích bude nové kabelové vedení NN l kV umístěno a provedeno.
Jelikož jejich práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena,
byly výše jmenované osoby zařazeny do okruhu účastníků předmětného řízení.
Městský úřad Hronov., odbor výstavby jako místně a věcně příslušný stavební úřad svým opatřením
ze dne 7. 5. 2008 pod č.j. Výst./1044/2008/Ku oznámil podle § 112 odst. l stavebního zákona zahájení
stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby. Současně stanovil, že dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení
mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání dne 6. 6. 2008, jinak k nim
nebude po této lhůtě přihlédnuto.
Záměr stavby a předložená projektová dokumentace stavby splňuje požadavky kladené vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a požadavky vyhlášky č. 137/1998
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Projektovou dokumentaci stavby
autorizovala oprávněná osoba ve smyslu § 158 stavebního zákona, která je držitelem platného osvědčení
k výkonu této činnosti. Stavební úřad také konstatoval, že předložený záměr je v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací.
K výše uvedenému záměru navrhovatele se vyjádřili:
VČP NET, s.r.o., Pražská třída 485, 500 03 Hradec Králové, zastoupena společností Východočeská
plynárenská, a. s., Heydukova 707, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vyjádření ze dne 26. 11. 2007
pod zn.: VY/06/07555/7),
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Hradec Králové, Masarykovo náměstí 2655, 530 02
Pardubice (vyjádření ze dne 27. 11. 2007 pod č.j. 196508/07/CHK/MMO),
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod l, (vyjádření ze dne 23. 11.
2007 pod zn. 7007043/2007),
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, zasílací adresa: Guldenerova 19, P.O.BOX 03,
303 03 Plzeň, (vyjádření ze dne 2. 1. 2008 pod zn. 21/Ko),
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32
Velké Poříčí (závazné stanovisko ze dne 9. l. 2008 pod č.j. HSHK - 1499/Na-OP - 2007),
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí 40, odloučené
pracoviště Němcové 2020, 547 61 Náchod, (vyjádření ze dne 16. 1. 2008 pod zn.
1602/08/DSH/A),
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo náměstí 40, odloučené
pracoviště Němcové 2020, 547 61 Náchod, (vyjádření ze dne 11. 3. 2008
pod č.j.
12809/08/DSH/A),
Policie České republiky, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, 547 45 Náchod, (vyjádření ze
dne 3. 1.2008 pod č.j. ORNA-70-1/ČJ-07-2008),
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police n. Metují, (závazné
stanovisko ze dne 9. 1. 2008 pod č.j. 0036/BR/2008),
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Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod,
(vyjádření ze dne 13. 2. 2007 pod č.j. 409/2008/ŽP/Cj/Kl/Na),
Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov, (vyjádření ze dne 4. 1. 2008),
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, (vyjádření ze dne 8. 1.
2008 pod zn. PVZ/07/46237/Vn/O),
Zdeněk Zedník (ročník 1933), Pražská 1553, 547 01 Náchod, (připomínka ze dne 26. 5. 2008).
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy. Námitky účastníků řízení vzneseny nebyly.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily v povolení stavby. Stavební úřad
proto po všestranném posouzení žádosti a předložených dokladů nakonec ve svém správním uvážení
dospěl k závěru, že stavební povolení lze vydat a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Rozhodnutí o námitkách účastníků spojeného územního a stavebního řízení:
Námitky nebyly účastníky řízení vzneseny.
Poučení (§ 4 odst. 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění):
• Toto rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
• Rozhodnutí má podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně
využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
• Rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele
nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
• Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. l stavebního zákona a dotčeným orgánům se územní
rozhodnutí doručuje jednotlivě (§ 92 odst. 3 stavebního zákona). Doručování se řídí správním řádem.
Nevyzvedne-li si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla
k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 72, § 24
správního řádu).
• Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se územní rozhodnutí doručuje
veřejnou vyhláškou (§ 92 odst. 3 stavebního zákona). Doručení veřejnou vyhláškou se řídí správním
řádem. Vlastní doručení se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Písemnost se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (§
25 správního řádu).
• Případné odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
• Při vzájemné komunikaci s Městským úřadem Hronov, odborem výstavby vždy uvádějte všechny
identifikační údaje, zejména číslo jednací, pod kterým je příslušná záležitost vyřizována. Jeho
neuvedení by mohlo způsobit nedorozumění při vyřizování příslušné záležitosti ( § 3 7 odst. 2
správního řádu).
• Informace o pracovní době pracovníků Městského úřadu, ve kterých je otevřena i podatelna
Městského úřadu Hronov, jsou zveřejněny na úřední desce a uvedeny na webových stránkách města
Hronov www.mestohronov.cz (§ 26 odst. l správního řádu).
• Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce úřadu města Stárkov po dobu 15 dnů.
Poslední den této lhůty se považuje za den jejího doručení všem účastníkům řízení. Právní účinky
doručení jsou totožné jako při doručení písemnosti do vlastních rukou.
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Poučení účastníků (§ 68 odst. l, odst. 5 správního řádu):
Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to
k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u
odboru výstavby Městského úřadu Hronov (§ 81 odst. l, § 83 odst. l, § 86 odst. l a § 89 odst. l správního
řádu).

Ing. Václav Soukup
vedoucí odboru výstavby

Přílohy:
situační výkres v měřítku l: 500 s vyznačením umístění zemních kabelů MM l kV,
ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena" (pouze pro žadatele po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí).

Doklad o doručení tohoto rozhodnutí veřejnou vyhláškou:
• Prostřednictvím úřední desky:
datum vyvěšení (vč. podpisu a úředního razítka): datum sejmutí (vč. podpisu a úředního razítka):

MĚSTO STÁRKOV

549 36 Stárkov 82 ®

tel. 491 487 131
'CO 002 73 066, DIČ CZ00273066

•

Prostřednictvím elektronické úřední desky:
datum vyvěšení (vč. podpisu a úředního razítka):

MĚSTO STÁRKOV
549
36 Stárkov 82
tel. 491

datum sejmutí (vč. podpisu a úředního razítka):
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Toto rozhodnutí se doručí:

Účastníci řízení dle § 85 odst. l stavebního zákona:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 (zasílací adresa: Guldenerova 19, P.O.BOX 03,
303 03 Plzeň)
- Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov
Účastníci řízení dle § 85 odsí. 2 stavebního zákona:
- Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov (úřední deska)
Česká republika, zastoupená Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/1 la, Žižkov,
13000 Praha 3
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové
Jaroslav Skalický (ročník 1930), Nové Ouholice 44, 277 52 Nová Ves u Mělníka
- Eva Skalická (ročník 1929), Nové Ouholice 44,277 52 Nová Ves u Mělníka
- Zdeněk Zedník (ročník 1933), Pražská 1553, 547 01 Náchod
- Hana Zedníkova (ročník 1937), Pražská 1553, 547 01 Náchod
- Drahomíra Dvořáková (ročník 1965), Žďárky 5, 549 37 Žďárky
Emma Nováková (ročník 1921), Stárkov 157, 549 36 Stárkov
- Irena Vítova (ročník 1931), Severní 774/32, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- Jana Kozlová (ročník 1959), Bystré 123, 549 36 Stárkov
- Miroslav Chalupníček (ročník 1931), Stárkov 131, 549 36 Stárkov
- Wladyslawa Červenková (ročník 1950), Stárkov 26, 549 36 Stárkov
- Ivan Nývlt (ročník 1962), Stárkov 118, 549 36 Stárkov
Dotčené orgány:
Městský úřad Náchod odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549
54 Police nad Metují
Účastníci řízeni podle § 109 odst. l písm. b) - g) stavebního zákona:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874,405 02 Děčín 4, (zasílací adresa: Guldenerova 19, P. O. BOX 03,
303 03 Plzeň)
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Hradec Králové, Masarykovo náměstí 2655, 530 02
Pardubice
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod l
Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov (úřední deska)
Česká republika, zastoupená Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/1 la, Žižkov,
13000 Praha 3
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové
Jaroslav Skalický (ročník 1930), Nové Ouholice 44, 277 52 Nová Ves u Mělníka
- Eva Skalická (ročník 1929), Nové Ouholice 44, 277 52 Nová Ves u Mělníka
- Zdeněk Zedník (ročník 1933), Pražská 1553, 547 01 Náchod
- Hana Zedníkova (ročník 1937), Pražská 1553, 547 01 Náchod
Drahomíra Dvořáková (ročník 1965), Žďárky 5, 549 37 Žďárky
- Emma Nováková (ročník 1921), Stárkov 157, 549 36 Stárkov
- Irena Vítova (ročník 1931), Severní 774/32, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- Jana Kozlová (ročník 1959), Bystré 123, 549 36 Stárkov
Miroslav Chalupníček (ročník 1931), Stárkov 131, 549 36 Stárkov
Wladyslawa Četveriková (ročník 1950), Stárkov 26, 549 36 Stárkov
- Ivan Nývlt (ročník 1962), Stárkov 118, 549 36 Stárkov
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