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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

Č.j.: OVŽP-2657/2017-Lk Rychnov nad Kněžnou, dne 28. března 2017  

S.z.: 752/2017 

Oddělení: stavební úřad 

Vyřizuje: Zdeněk Lukášek 

e-mail: Zdenek.Lukasek@rychnov-city.cz 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  

 

 

 

Dne 24.1.2017 podala Obec Skuhrov nad Bělou, IČ 00275387, Skuhrov nad Bělou č.p.84, 

517 03  Skuhrov nad Bělou a Obec Kvasiny, IČ 00275026, Kvasiny č.p.81, 517 02  Kvasiny žádost 

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Skuhrov bez bariér - chodníky na pozemku: 

pozemková parcela číslo 1406/3 v katastrálním území Kvasiny, 1987, 2095/1, 1989, 2091, 2093/1, 

1963/1, 1974/5, 1974/4, 1974/3, 1974/1, 1983/3, 479/2, 1983/6, st. 240/1, 489, st.38, 487/3, st.233, 

1976, st. 226, 2113/2, 1983/1, 1986, st.361, 1983/4, 478/1, 456/2, st.261, 1980/1, 456/1, 397/5, 450, 

1980/3, 1980/2, 1980/4, 448/1, st.50, 2093/4, st.278, 1963/3, 404/2, 599/2, 602, st.69, 2111/5, st.42 

v katastrálním území Skuhrov nad Bělou.  

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad 

příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost 

podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 

stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

  

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

Skuhrov bez bariér - chodníky na pozemku: pozemková parcela číslo 1406/3 v katastrálním 

území Kvasiny, 1987, 2095/1, 1989, 2091, 2093/1, 1963/1, 1974/5, 1974/4, 1974/3, 1974/1, 1983/3, 

479/2, 1983/6, st. 240/1, 489, st.38, 487/3, st.233, 1976, st. 226, 2113/2, 1983/1, 1986, st.361, 

1983/4, 478/1, 456/2, st.261, 1980/1, 456/1, 397/5, 450, 1980/3, 1980/2, 1980/4, 448/1, st.50, 

2093/4, st.278, 1963/3, 404/2, 599/2, 602, st.69, 2111/5, st.42 v katastrálním území Skuhrov nad 

Bělou. 
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Stavba obsahuje: 

SO 101 – Chodník. 

SO 401 – Veřejné osvětlení. 

 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 1406/3 v katastrálním území 

Kvasiny, 1987, 2095/1, 1989, 2091, 2093/1, 1963/1, 1974/5, 1974/4, 1974/3, 1974/1, 1983/3, 

479/2, 1983/6, st. 240/1, 489, st.38, 487/3, st.233, 1976, st. 226, 2113/2, 1983/1, 1986, st.361, 

1983/4, 478/1, 456/2, st.261, 1980/1, 456/1, 397/5, 450, 1980/3, 1980/2, 1980/4, 448/1, st.50, 

2093/4, st.278, 1963/3, 404/2, 599/2, 602, st.69, 2111/5, st.42 v katastrálním území Skuhrov nad 

Bělou, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:....., který je nedílnou součástí 

tohoto rozhodnutí. Chodník v obci Skuhrov n. B. v části „1“ je navržen v šířce 1,5 m jako 

jednostranný po pravé straně vozovky II/321 ve směru od Deštného v O. h. Přes stávající lávku 

odbočuje ke komunikaci III/32112 směrem do Osečnice. Délka je 538,3 m. Součástí je i místo 

pro přecházení. Chodník v části „2“ je navržen v šířce 1,5 – 2,23 m jako jednostranný po pravé 

straně vozovky od III/32112 a dále podél II/321 ve směru od Deštného v O. h. v celkové délce 

224,3 m a končí místem pro přecházení. Chodník v části „3“ je navržen v šířce 1,5 m jako 

jednostranný po levé straně vozovky místní komunikace v délce 37 m. Chodník v části „4“ je 

navržen mimo prostor hlavních komunikací a je veden podél objektů školy, DPS. Má šířku 1,5 

až 3,0 m a délku 259,3 m a končí místem pro přecházení. Chodník v úseku „5“ je navržen jako 

jednostranný po levé straně vozovky II/321 v šířce 1,5 m, v délce 563,5 m a končí místem pro 

přecházení. Chodník v části „6“ je navržen jako jednostranný po pravé straně vozovky II/321 

v šířce 1,5 m, v délce 102,4 m a končí na hranici katastrálního území. Chodník v části „7“ 

pokračuje na k.ú. Kvasiny jako jednostranný po pravé straně vozovky II/321, je navržen v šířce 

1,5 m a délce 237,0 m. Celý chodník bude z betonové zámkové dlažby v šedé barvě s obrubníky 

podél okraje vozovky silnice. Odvodnění chodníku bude do zatrubněných příkopů. Součástí 

stavby je stavba veřejného osvětlení. 

2. Požadavky dotčených orgánů: 

       Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní 

prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou ze dne 24.11.2016 č.j. OVŽP-

33448/2016-795/2016-Zs: 

a) Z hlediska vodního hospodářství je navržená stavba dle předložené PD možná, stavba 

nezhorší odtokové poměry.  
            Podstatná část stavby se nachází v záplavovém pásmu Q100 vodního toku Bělá a menší část i  

v pásmu Q20 , stanovujeme proto následující podmínku: 
V záplavovém pásmu neskladovat během výstavby lehce odplavitelný materiál. 
Provedení železobetonové římsy na mostě přes vodní tok Bělá (Úsek “1“) km 0,273 bude 
projednáno se správcem vodního toku Povodím Labe, státní podnik (provozní středisko 
Žamberk), rovněž tak, bude-li nutno upravit stávající mostek přes Proložský potok, km 
0,520. 
Úprava propustku – pravostranný přítok č.1 Bělé (Úsek „5“) cca km 0,340 bude projednána 
se správcem toku – Lesy České republiky, státní podnik, Hradec Králové. 

b) V zastavěném území v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  n e n í   třeba  souhlas s odnětím ze 
ZPF, jde o veřejně prospěšnou stavbu v proluce do 0,5 ha. Dle metodického pokynu se pro 
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účely odnětí veřejně prospěšnou stavbou rozumí stavba určená k rozvoji obce. Pokud se 
některý z pozemků obsažených v předložené dokumentaci v seznamu dotčených pozemků 
nachází mimo zastavěné území – je třeba v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, požádat o vydání souhlasu s trvalým 
odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu. 

c)  Z hlediska odpadového hospodářství se stanoví tato podmínka: V průběhu stavebních prací 
bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání 
odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení 
životního prostředí po dokončení stavby. 

d)  Z hlediska ochrany přírody se stanoví tato podmínka: V úseku č.6 je nutné kolem 
vzrostlých stromů provádět výkop ručně. 
 

Lesy ČR s.p., správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
ze dne 9.2.2017 č.j. LCR953/0000716/2017: 
a)   Při provádění stavebních prací nedojde ke splavování zemin či stavebních materiálů do  

koryt toků. 
b)  Při výstavbě nebudou využívány pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro 

LČR, s.p. 
 
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 13.1.2017 č.j. 
PVZ/16/39763/Hv/0: 

      K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí: 

a)   Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe  

  a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je        

předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení 

stavu   dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého 

stavu dotčeného  vodního útvaru.  

 
           Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený  

      záměr možný.  
  
          Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými  

      platnými dokumenty. 
 

b)   Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme  
            s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:  

 
· Při prováděných stavebních pracích nesmí dojít k sesypávání zeminy či stavebních materiálů 

do  
koryt vodních toků.  

 
· Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku Bělá 

(terén  
nebude navyšován).  

 
· Stavební materiály požadujeme skladovat mimo pozemky ve vlastnictví státu s právem  

hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik a mimo záplavové území vodního toku.  
 
· Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištěni  

povrchových vod.  
 
· Veškeré práce budou provedeny mimo pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodaření 

pro Povodí Labe, státní podnik.  
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· Výustní objekty bude provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a  
spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou. Dále pak samotná 
výustní  
trubka bude situována mírně šikmo po směru proudění v toku.  

 
· Technické provedeni jednotlivých objektů zasahujících do vodních toků či jejich úpravy 

nebo  
objekty vedoucí podél vodních toků požadujeme předem na místě dohodnut a odsouhlasit s 
níže  
uvedeným provozním střediskem Žamberk.  

 
     Zahájeni a ukončeni prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní  

středisko Žamberk ) Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465612014) a zástupce provozního 

střediska (Mgr. K. Rupešová, tel. 725504773) bude přizván ke kontrole a k písemnému 

odsouhlasení dokončené stavby vzhledem k vodním tokům. 
 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice 
ze dne 20.2.2017 č.j. SUSKHK/12693/16/PO-Dv pro obec Skuhrov nad Bělou: 
a)   Souhlasíme se stavbou a rekonstrukcí chodníků v obci Skuhrov nad Bělou podél silnice 

II/321  a III/32112  na p.p.č. 1987, 1989, 1963/1, 1974/3, 1974/4 v k.ú. Skuhrov na Bělou 
dle předložené PD zhotovené formou Optima spol.s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké 
Mýto, č. zakázky 4138-16-3, verze 11/2016. 

b)   Vhodně bude vyřešeno odvodnění silnice v místě chodníku. 
c)   Pracovní spáry budou ošetřeny flexibilní asfaltovou zálivkou. 
d)   Před zahájením stavebních prací je nutný souhlas se záborem silnice. O ten si zažádá 

zhotovitel v dostatečném předstihu před vlastním zahájením prací. 
e)   Mezi zástupcem vlastníka a investorem bude uzavřena smlouva o výpůjčce na zbývající 

část od km 11,805 do km 12,000. 
f)   Souhlasíme s úpravou římsového chodníku a požadujeme do dalšího stupně přípravy 

projektu (PDPS) změnu zábradlí dle TP 258 
(http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_258a.pdf) "mostní zábradlí" v úpravě 
pozink se svislou výplní. V době realizace projektu bude naplánovaná výměna druhé strany 
zábradlí a povrchová úprava chodníku. 

g)   Investor po ukončení prací provede geometrické zaměření stavby a nejpozději do 30 dnů 
od vyhotovení geometrického plánu skutečného provedení stavby požádá cestou Správy 
silnic Královéhradeckého kraje, p.o. . vlastníka o majetkové vypořádání. 

 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice 
ze dne 20.2.2017 č.j. SUSKHK/12693/16/PO-Dv pro obec Kvasiny: 
a)  Souhlasíme se stavbou chodníku v obci Kvasiny podél silnice II/321 na p.p.č. 1406/3 v k.ú. 

Kvasiny dle předložené PD zhotovené formou Optima spol.s.r.o., Žižkova 738, 566 01 
Vysoké Mýto, č. zakázky 4138-16-3, verze 11/2016. 

b)  Vhodně bude vyřešeno odvodnění silnice v místě chodníku. 
c)  Pracovní spáry budou ošetřeny flexibilní asfaltovou zálivkou. 
d)  Před zahájením stavebních prací je nutný souhlas se záborem silnice. O ten si zažádá 

zhotovitel v dostatečném předstihu před vlastním zahájením prací. 
e)  Mezi zástupcem vlastníka a investorem bude uzavřena smlouva o výpůjčce. 
f)  Mezi zástupcem vlastníka a investorem bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu – 

kanalizační přípojky. 
g)  Místo překopů bude opraveno do původního stavu. Budou provedeny zkoušky hutnění. 
h)  Dojde k obnově vodorovného dopravního značení v místě zásahů. 
i)  Požadujeme účast našeho pracovníka při provádění překopů silnice. 

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_258a.pdf
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j)  Souhlasíme s umístěním kabelu pro veřejné osvětlení v místě chodníku. Po stavbě dojde 
k majetkovému vypořádání, nepožadujeme tedy uzavření smlouvy na uložení. 

k)  Investor po ukončení prací provede geometrické zaměření stavby a nejpozději do 30 dnů od 
vyhotovení geometrického plánu skutečného provedení stavby požádá cestou Správy silnic 
Královéhradeckého kraje, p.o. . vlastníka o majetkové vypořádání. 

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční 

úřad, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou ze dne 28.11.2016 č.j. 

OVŽP/31873/16-341/16/No: 

a)  PD pro stavební řízení musí být zpracována v rozsahu přílohy č.8 vyhlášky 146/2008Sb.  

projektantem pro  dopravní stavby. PD musí obsahovat dokladovou část vyjádření vlastníků 

inženýrských sítí pro stavební režim. 

b)  Do PD musí být zapracovány podmínky dotčených orgánů. 

c)  Veškeré pevné překážky v budoucím chodníku musí být přemístěny mimo průchozí prostor, 

případně o snížení průchozího prostoru pod 1,5m musí být vydáno rozhodnutí o výjimce 

z ČSN. 

3. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky. 

4. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží 

podmínky správců jednotlivých sítí. 

5. Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 

společnosti CETIN, a.s. a je třeba dodržet podmínky uvedené ve vyjádření čís. jednací: 

707451/16 ze dne 14.9.2016: 

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil pro vydání 

vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení 

důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o 

síti elektronických komunikací ( dále jen SEK) následující vyjádření : 

 

                Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ( dále jen SEK) nebo její ochranné 

pásmo. 

 

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu 

s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a 

není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. vyznačeno ( dále jen Ochranné pásmo) 

 

 

      (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro 

důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.  

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou 

rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo 

nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto  

Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto 

Vyjádření nastane nejdříve.  
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      (2) Stavebník, nebo jím 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, nejpozději však před počátkem zpracování projektové 

dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, 

vyzvat společnost CETI ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k 

přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti 

CETIN pověřeného ochranou sítě Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dále jen POS).  

 

       (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku 

SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona  127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na 

nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.  

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 

společností CETIN Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

 

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 

CETIN, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 

 

(6) Společnost CETIN prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území 

poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. 

 

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít 

pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace 

a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti 

CETIN. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z 

platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. 

 

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost CETIN na asistenční lince 14 111. 

 

 

 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN  

I. Obecná ustanovení 

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, 

zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se 

platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření 

nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve 

vlastnictví společnosti CETIN a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné 

komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
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2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo 

zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými 

právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 

oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 

m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků 

a nevhodného nářadí. 

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 

založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN", je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením 

jeho povinnosti. 

 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

 

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo 

shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují 

tyto podmínky. 

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.  

S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by 

mohly činnosti provádět. 

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež 

bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK 

příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, 

stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK  

a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 

PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 

prověšení, poškození a odcizení. 

4. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce  

a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS 

prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 

5. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou 

opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů 

NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to 

vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně 

doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

 



 

Č.j.: OVŽP-2657/2017-Lk 8 

6. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn 

provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

 

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových 

komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti CETIN. 

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku 

přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí 

proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat 

s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo 

mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 

ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a 

konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací,parkovišť, vjezdů aj.). 

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy 

zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových 

plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu 

stavby,  

a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti 

CETIN" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a 

odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání 

s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní 

optických spojek, optickými spojkami,technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 

zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že 

technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu  

a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 

ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. 

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě 

společnosti CETIN, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 

241 400 500. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 

 

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací  

v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit  

u společnosti CETIN bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení 

SEK. 
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2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen  

v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum 

vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 

 

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 

správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK 

do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,koordinační atp.). V případě, že pro 

činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit 

zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, 

plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických 

sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve 

věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 

elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných  

a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu 

nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, 

která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, 

rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových 

tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně 

dočasných objektů zařízení staveniště(jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením 

správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 

4.  Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 

CETIN je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci 

povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději 

však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 

zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být 

prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. 

V. Křížení a souběh se SEK 

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 

umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické 

kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce 

menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat 

POS. 
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2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury 

se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod 

SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu 

od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními 

komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 

stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu 

od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 

apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. 

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 

infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: 

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 

umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu 

ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a 

následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, 

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě 

technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti 

kratší než 2 m, 

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 

kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 

- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, 

které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, 

- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve 

vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro 

důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem. 

Vyjádření pozbývá platnosti: 

 uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření 

 změnou rozsahu zájmového území 

 změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti 
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V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze 

toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

Bude-li žadatel na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro 

jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému 

ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat POS. 

Přílohy Vyjádření: 
- situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy   

- účelové mapy SEK) 

- informace k vytyčení SEK 

 

CETIN prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty 

veškeré dostupné informace o SEK společnosti. V případě dotazů kontaktujte pracoviště 

CETIN na bezplatné lince 800 255 255. 

Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze 

k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, 

pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své 

odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností. 

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j. POS Li-818/16 ze dne 21.11.2016: 

a) Pro vlastní realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 

platného vyjádření o existenci SEK (707451/16). 

b) Základy obrubníků a palisády budou při souběhu vzdáleny minimálně 0,5m od trasy kabelů 

společnosti CETIN a.s. Při případném křížení palisád bude kabel uložen do chráničky. 

c) Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovaným odvodněním bude v souladu 

s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí. 

d) Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník 

společnosti CETIN a.s. ke kontrole. 
 

6. Při realizaci uvažované stavby dojde ke styku se zařízením RWE GasNet, s.r.o. V zájmovém 

prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovodem PE d 90, d 

63, d 50. a   je nutno dodržet následující podmínky uvedené ve vyjádření zn.5001405432 ze dne 

24.11.2016: 

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.  

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném 

pásmu plynárenských zařízení.  

Při křížení a souběhu inž, sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od 

plynovodu dle prostorové normy.  

Stavební objekty (např. rozvodné pilíře, sloupky,.) musí být umístěny od stávajícího 

plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.  
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Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, 

bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.  

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena 

a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 

m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.  

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 

veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.  

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o 

provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, 

stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o 

stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.  

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 

případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 

informací o jejich poloze a vlastnictví.  

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona Č. 8912012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 

chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 

vzniklé škody.  

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:  

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 

technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly 

ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací 

práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).  

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 

stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, 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 bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 

oblast (formulář a kontakt naleznete na www. rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). 

Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O 

provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení 

a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a 

přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být 

vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

považujeme za zahájení stavební činnosti.  

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.  
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5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. rozsahem ochranného pásma a těmito 

podmínkami.  

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 

stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich 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 a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 

stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.  

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 

křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 

bezvýkopová technologie.  

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 

zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na 

telefon 1239.  

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 

pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 

provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo 

Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou 

v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které 

nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí 

být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše 

uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek. nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o 

nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na 

své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními 

přípojkami.  

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 

obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění 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 a plynovodních přípojek.  

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 

vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a 

funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.  

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-Ii ve 

stanovisku uvedeno jinak).  

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 

ve stanovisku uvedeno jinak). 

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 

přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 

plynárenského zařízení 

http://www.rwe-ds.cz/
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8. Při realizaci uvažované stavby dojde ke styku se zařízením ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 

405 02 Děčín 4 a  je nutno dodržet následující podmínky uvedené ve vyjádření zn. 100720779 

ze dne 29.3.2017: 

       
V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo 

ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: 

 

- Podzemní síť – síť NN 

- nadzemní síť – síť NN – síť VN 

- stanice – síť NN 

 

 

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších přepisů (dále jen „energetický 

zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. 

Dovolujeme si upozornit, že 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 vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 

podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas 

s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části 

Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete 

v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění 

některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat 

o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že 

v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 

čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 

840 840 840 o tzv. vytyčení. 

 

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 

kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

 

Toto sdělení je platné do 31.8..2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové 

dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje 

vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo 

stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení 

rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas činností v ochranném pásmu. 

 

 

 

 

http://www.cezdistribuce.cz/
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 

NADZEMNÍCH VEDENÍ 

 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý 

prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 

vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně 

pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), 

pro vodiče s izolací základní 2 metry, 

pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného 

do 31.12.1994). 

 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením, 

e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba 

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. 

(8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 

 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 

předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 

metry (dle ČSN EN 50110-1). 

b) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 

jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 

 

c) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 

vysokého napětí. 

d) Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 

podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 

e) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 

elektrického vedení. 

f) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 

50110-1. 

g) Pokud není možné dodržet body a) až d), je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s 

elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, 

zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke 

konkrétní stavbě. 



 

Č.j.: OVŽP-2657/2017-Lk 16 

h) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 

požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je 

možné též požádat o zaizolování části vedení. 

 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo 

nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/2000 Sb. jako porušení 

zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 

 

 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH 

VEDENÍ 

 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, 

měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 

metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou 

stranách krajního kabelu. 

 

 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením, 

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba 

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. 

(8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 

 

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a 

prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od 

výkresové dokumentace. 

 

b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 

c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050 (zemní práce) a při zemních 

pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/1990 Sb. 

d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány 

a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-

5-52 a PNE 33 3302. 

e) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 

minimálně 3 pracovní dny předem. 
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f) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po 

dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

g) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 

vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle 

ČSN ISO 3864. 

h) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. 

Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční 

soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

i) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno 

krytí proti mechanickému poškození. 

j) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 

k) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno 

příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo 

na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840) 

l) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

m) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného 

pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu 

zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém 

zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma 

nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 

 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo 

nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/2000 Sb. jako porušení 

zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 

 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 

ELEKTRICKÝCH STANIC 

 

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je 

vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí 10 metrů, 

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí 2 metry, 

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 

 

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 
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Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba 

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. 

(8) a (11) Zákona Č. 458/2000 Sb. 

 

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít 

za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně 

znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 

e)  provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí 

nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech 

podzemního vedení), 

f) skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 

vysokého nebo nízkého napětí, 

g) umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 

h) zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 

 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 

nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/2000 Sb. jako porušení 

zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 

 

7.   Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde ke střetu se zařízením  společnosti   AQUA SERVIS 

a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a je třeba dodržet podmínky uvedené 

ve vyjádření čís. jednací: 1037/16 ze dne 20.9.2016: 

a)  ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA 

SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných 

vodohospodářských sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. 

Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. – vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. 

Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve 

všední dny  od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat 

na e-mail jiri.lunak@aquark.cz). 

b) upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační 

přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci jsou sice vodovodní přípojky 

zakresleny, ale jejich zákres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete 

ověřit dotazem u jejich vlastníků. 

c) v rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození 

stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev 

d) umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 

1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od 

stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm 

e) při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. 

V případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizací musí být po provedení 

stavby udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka – nutno objednat u 

našeho zaměstnance p. Vejnara na tel. 728 436 463. 

f) v případě úpravy povrchu terénu musí být veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové 

poklopy včetně výšek zemních souprav a poklopy kanalizačních šachet umístěny do nové 

nivelety terénu 
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g) po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace požadujeme přizvat 

k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu 

povrchových úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA 

SERVIS, a.s. v Solnici na tel. 494 596 752 nebo na mobilu 602 933 495 . Pro kontrolu 

povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko AQUA 

SERVIS, a.s. – Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733. 

h) před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živičného 

krytu, popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů 

ch) upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo 

jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu 

nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé 

provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a 

provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 

274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či 

kanalizace. 

 

  Požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení. 

 

  Provedeme ověření technického stavu vodhospodářských zařízení v této lokalitě a o výsledku 

a případném možném řešení Vás budeme dodatečně informovat. 

 

8. Městský úřad, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Rychnov nad Kněžnou ze dne  

24.11.2016  Č.j. OŠKMT-31872/16-186/2016/Dvo:               

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto její provedení je možné za       

těchto podmínek:    

a) Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR ( Letenská 4, 

118 01 Praha 1 – Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a 

umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická 

osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického 

výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí 

náklady organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu 

oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického 

výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí 

vybranému archeologickému pracovišti na území okresu Rychnov nad Kněžnou (např. 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01) zahájení 

zemních a stavebních prací.  

b) Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí  toto 

stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu 

muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.   
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Účastníky územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst.2 písm. b stavebního zákona, 

jsou vlastníci následujících parcel a staveb na nich: parcelní číslo 1471/5, 613, 610/1, st.619, 

604/10, 604/1, 604/9, 604/8, 604/7, 604/6, 598/114, st.336, 574/2, 574/8, 492, 493, st.214, st.34/2, 

st.44, 484/2, st.36, 484/1, 484/3, st.67, 1983/2, 638/2, 638/1, 486, 2183, 487/2, 479/1, st.40/2, 

487/1, 478/4, 42, 468/2, 468/1, 477, st.43, 471, st.225/4, 2186, st.47/1, 397/4, st.52/2, 2193, st.52/1, 

424/2, 424/3, 2093/3, 423/2, st.53/2, 422/5, 422/3, 422/6, 422/9, 1963/2, 398/1, 412/1, 1962/1, 

408/1, 408/2, 409, 405/2, 404/1, 398/1 v katastrálním území Skuhrov nad Bělou, parcelní číslo 

795/2, 807/2, 809/3, 811/1, st.173, 2307 v katastrálním území Kvasiny. 

 

Od ův odn ěn í  

Dne 24.1.2017 podala Obec Skuhrov nad Bělou, IČ 00275387, Skuhrov nad Bělou č.p.84, 

517 03  Skuhrov nad Bělou a Obec Kvasiny, IČ 00275026, Kvasiny č.p.81, 517 02  Kvasiny žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení 

zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 2.2.2017 oznámil zahájení územního řízení dotčeným 

orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, v souladu s § 87, 

odst.1 stavebního zákona.  

K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 

7.3.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

   

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že 

účastníky řízení jsou žadatel, obec a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a 

stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a 

stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 

V průběhu řízení se stavební úřad zabýval vztahem předmětné stavby k územnímu plánu 

obce Skuhrov nad Bělou a Kvasiny. Stavební úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci 

a zjistil, že tato stavba je v souladu s územním plánem. 

  

Žádost o rozhodnutí o umístění stavby byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a 

stanovisky: 

- HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 

č.p.2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, 

Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení 

silniční úřad, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení 

životní prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Obecní úřad Kvasiny, Kvasiny č.p.81, 517 02  Kvasiny 

- Obecní úřad Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou č.p.84, 517 03  Skuhrov nad 

Bělou 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad 

Kněžnou 
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Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek 

tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů státní správy 

při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. 

 

Vlastnická práva žadatelů k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z LV.  

 

Žadatel předmětný pozemek nevlastní, ale má s vlastníkem uzavřenu smlouvu o právu 

provést stavbu. 

 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 84 až 91  stavebního zákona a shledal, že 

její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým 

požadavkům na výstavbu stanoveným vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby v platném znění (dále jen "TP") a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. 

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací 

dokumentace. 

 

Po u čen í  ú ča s tn íků  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá 

a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu 

předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 

Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského 

úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4 

ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad 

Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má 

odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni 

doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Toto rozhodnutí platí 0 let ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v 

této lhůtě bude podána žádost o vydání stavebního povolení, nebo bude započato se stavbou, která 

vydání stavebního povolení nevyžaduje. 

Stavbu veřejného osvětlení, která je předmětem tohoto územního rozhodnutí je možné 

realizovat na základě tohoto rozhodnutí. K její realizaci není třeba stavební povolení, ohlášení, ani 

jiné další opatření stavebního úřadu.  

 

 

 

 

referent odboru výstavby a životního prostředí 

Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 

Zdeněk Lukášek 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů , stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč, sazebníku správních 

poplatků v celkové hodnotě 20000,- Kč byl uhrazen dne 03.02.2017. 

 

 

Příloha: 

- situační výkres v měřítku 1:1000 

 

 

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci rozhodnutí: 

- ověřená dokumentace pro územní řízení  

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. 

 

 

               Vyvěšeno dne……………                                            Sejmuto dne…………. 

  

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

  

 

 

 

Dále se doručí: 

1. Obec Skuhrov nad Bělou, IČ 00275387, Skuhrov nad Bělou č.p.84, 517 03  Skuhrov nad Bělou 

2. Obec Kvasiny, IČ 00275026, Kvasiny č.p.81, 517 02  Kvasiny 

3. Obecní úřad Kvasiny, Kvasiny č.p.81, 517 02  Kvasiny – pro vyvěšení 

4. Obecní úřad Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou č.p.84, 517 03  Skuhrov nad Bělou – pro 

vyvěšení 

5. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou – pro 

vyvěšení 

 

Na vědomí : 

1. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 

č.p.2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, 

Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční 

úřad, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

4. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní 

prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

5. archiv 
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