
 1 

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách,  
odbor výstavby a životního prostředí 

náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách 

  
 
Č.j: MEUROK/917/I/1/390/2017/Hock-4 Rokytnice v Orlických horách, dne: 9.8.2017 

Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5  

Počet listů dokumentu: 3      Počet příloh: 1      Počet listů příloh: 1 

Vyřizuje: Milan Hock, Ing.  
E-mail: milan.hock@mu.rokytnice.cz  
Telefon: 494 379 035 

 

V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce NN 
od TSRK-404 Orlické Záhoří, Černá Voda IE-12-2006023 na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 56 (zastavěná plocha a nádvoří), 78 (zastavěná plocha a nádvoří), 84 (zastavěná plocha a nádvoří), 85/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), 91 (zastavěná plocha a nádvoří), 92 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely 
parcelní číslo 1 (ostatní plocha), 2 (ostatní plocha), 7/1 (trvalý travní porost), 24/2 (ostatní plocha), 125/3 (trvalý travní 
porost), 135/2 (ostatní plocha), 143/1 (trvalý travní porost), 143/2 (trvalý travní porost), 156/1 (trvalý travní porost), 156/2 
(trvalý travní porost), 175/2 (trvalý travní porost), 179 (trvalý travní porost), 188/1 (trvalý travní porost), 189 (trvalý travní 
porost), 193 (trvalý travní porost), 195 (trvalý travní porost), 206 (trvalý travní porost), 213 (trvalý travní porost), 219/1 
(trvalý travní porost), 219/2 (trvalý travní porost), 219/5 (trvalý travní porost), 219/6 (trvalý travní porost), 219/7 (trvalý 
travní porost), 219/11 (trvalý travní porost), 224/1 (trvalý travní porost), 224/2 (trvalý travní porost), 239/1 (trvalý travní 
porost), 399/2 (trvalý travní porost), 400/2 (trvalý travní porost), 407/1 (trvalý travní porost), 495/2 (trvalý travní porost), 
500 (trvalý travní porost), 596/1 (ostatní plocha), 596/2 (ostatní plocha), 603/3 (ostatní plocha), 603/4 (ostatní plocha), 
611 (ostatní plocha), 627 (ostatní plocha), 642 (vodní plocha) a 645 (ostatní plocha) v katastrálním území Černá Voda u 
Orlického Záhoří, kterou podal subjekt ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 
02  Děčín 2 takto: 

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává 

ú z e m n í  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  
pro stavbu: Rekonstrukce NN od TSRK-404 Orlické Záhoří, Černá Voda IE-12-2006023 na pozemcích stavební 
parcely parcelní číslo 1 (zastavěná plocha a nádvoří), 56 (zastavěná plocha a nádvoří), 78 (zastavěná plocha a nádvoří), 84 
(zastavěná plocha a nádvoří), 85/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 91 (zastavěná plocha a nádvoří), 92 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1 (ostatní plocha), 2 (ostatní plocha), 7/1 (trvalý travní porost), 24/2 (ostatní 
plocha), 125/3 (trvalý travní porost), 135/2 (ostatní plocha), 143/1 (trvalý travní porost), 143/2 (trvalý travní porost), 156/1 
(trvalý travní porost), 156/2 (trvalý travní porost), 175/2 (trvalý travní porost), 179 (trvalý travní porost), 188/1 (trvalý 
travní porost), 189 (trvalý travní porost), 193 (trvalý travní porost), 195 (trvalý travní porost), 206 (trvalý travní porost), 
213 (trvalý travní porost), 219/1 (trvalý travní porost), 219/2 (trvalý travní porost), 219/5 (trvalý travní porost), 219/6 
(trvalý travní porost), 219/7 (trvalý travní porost), 219/11 (trvalý travní porost), 224/1 (trvalý travní porost), 224/2 (trvalý 
travní porost), 239/1 (trvalý travní porost), 399/2 (trvalý travní porost), 400/2 (trvalý travní porost), 407/1 (trvalý travní 
porost), 495/2 (trvalý travní porost), 500 (trvalý travní porost), 596/1 (ostatní plocha), 596/2 (ostatní plocha), 603/3 
(ostatní plocha), 603/4 (ostatní plocha), 611 (ostatní plocha), 627 (ostatní plocha), 642 (vodní plocha) a 645 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Černá Voda u Orlického Záhoří. 

Popis stavby:  

Z trafostanice RK_ 404 - Černá Voda budou vyvedeny dva kabely. Kabel A VKY 3x 120+ 70mm
2
 bude veden od TS 

směrem k místní štěrkové cestě. Pod cestou bude proveden protlak a kabel povede v souběhu s komunikací po p. č. 219/5 

směrem k p. č. 189, v rohu parcely p.č. 189 bude zhotovena přípojková skřfň SS 100/NKE 1 P v pilíři (označení SlZ P2). V 

přípojkové skříní bude kabelové vedení nn nasmyčkováno a pokračuje v souběhu s komunikací k p. č. 219/7. K 

železobetonovému sloupu na p. č. 219/7 bude osazena přípojková skříií SS 1 OOINKE1P (označení SJZ 78). V přípojkové  

skříni bude kabelové vedení nn nasmyčkováno a pokračuje v souběhu s komunikací přes p. č. 179 k p. č. 219/6. V místech, 

kde začíná skalka a smrčky patřící k nemovitosti č. e. 7 bude kabel veden středem místní komunikace. V rohu p. č. 175/2 

bude osazena přípojková skříň SS200/NKE1 P (označení SJZ R10). V přípojkové skříni bude kabelové vedení AYKY 3x 

120+ 70mm
2
 nasmyčkováno a odjištěn kabel AYKY 4x35mm

2
. Ten povede středem cesty směrem k p. č. 603/3 a následně 

po p. č. 500 k potoku. Pod vodním tokem bude zhotoven protlak. Kabel musí být uložen v hloubce min. 1m pode dnem 

toku. Kabel AYKY 4x35mm
2
 bude ukončen v přípojkové skříni SS 100/NKE1 P v pilíři (označení SJZ E9), která bude 

umístěna za cestou vedle elektroměru objektu č. e. 9. Nasmyčkovaný kabel AYKY 3x 120+ 70mm
2
 povede od přípojkové 
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skříně SS200/NKE IP (označení SJZ R10) středem cesty na p. č. 611 směrem k p. č. 603/3. Za kamennou zdí bude kabel 

opět veden v souběhu s místní komunikací a bude směřovat k lípám, které rostou u objektu č. e. 159. Kabelové vedení nn 

povede po p. č. 143/1 ve vzdálenosti min. 2,5m od paty kmene a bude naspojkován na stávající kabel AYKY 

3x120+70mm
2
, který je v současnosti jištěný v rozpojovací skříni SV101/lNSW1 W (SJZ R28). Stávající kabelové vedení 

nn kolem objektu č. e. 159 je ukončené v rozpojovací skříni SV201/NSD1 W (SJZ R27). Tato skříň, včetně sloupu bude 

demontovaná. Na její místo bude osazena nová přípojková skříň SS 100/NKE 1 P (označení SJZ E 159). Do přípojkové 

skříně bude přiveden stávající kabel A YKY 3x120+70mm
2
 a zasmyčkován v ní bude kabel nový. Ten povede po p. č. 

135/2 směrem k místní cestě, za cestou povede po hranici pozemku a ukončen v rozpojovací skříni SV101/NSW 1 W (SJZ 

R 11) na podpěrném bodě č. 112. Venkovní vedení nn bude v trase od trafostanice RK _ 404 po podpěrný bod č. 112 

demontováno. Kabel A YK Y 3x240+ 120mm
2
 bude veden od TS RK 404 směrem k místní štěrkové cestě. Pod cestou bude 

proveden protlak a kabel povede v souběhu s komunikací přes p. č. 195 k p.č. 206. K železobetonovému sloupu na p. č. 

206 bude osazena nová rozpojovací skříň SR402/NKW2 (označení SJZ R 16). Do této skříně bude přepojen stávající kabel 

A YKY 3x 120+ 70mm
2
, který je jištěn ve stávající rozpojovací skříni SV 101/NSW I W (SJZ R3). V rozpojovací skříni 

SR402/NKW2 (SJZ R 16) bude kabel AYKY 3x240+ 120mm
2
 odjištěn a v souběhu s komunikací pokračuje směrem k 

penzionu Černá Voda. Za penzionem bude pod silnicí proveden protlak a kabelové vedení nn bude ukončeno v 

rozpojovací skříni SR402/NKW2 (SJZ RI7). Venkovní vedení nn bude v trase od trafostanice RK_ 404 po podpěrný bod č. 

123 demontováno.  

Hlavní domovní vedení:  

č. p. 78 - stávající hlavní domovní vedení (HOV) bude z přípojkové skříně SP100/NSP1 P na sloupu přepojeno 

do nové přípojkové skříně SS 100/NKE 1 P v pilíři (SJZ 78).  

č. e. 7 - nové HDV bude zhotoveno kabelem CYKY 4x10mm
2
 z přípojkové skříně SS200/NKE1P (SJZ R 10). 

Trasa povede po zahradě objektu směrem ke vchodovým dveřím. Do elektroměru bude kabel zatažen v ocelové trubce, 

která bude připevněna na zeď.  

č. e. 9 - nové HDV bude zhotoveno z přípojkové skříně SS 1OOINKE 1 P v pilíři (SJZ E9), který bude umístěn vedle 

elektroměru.  

č. e. 159 - stávající HDV bude z rozpojovací skříně SV200/NSO1W (SJZ R27) přepojeno do nové přípojkové 

skříně SS100/NKE1P v pilíři (SJZ 159).  

 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna dle situace v M 1: 1000 DÚR zpracované K energo, s.r.o. Davidem Valentou autorizovaný 
projektant Ing. Mgr. Karel Svítil ČKAIT 0701478.              
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Dodržet podmínky vyjádření  ČEZ Distribuce a.s. zn.:0100723423 ze dne 3.4.2017: 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 společnost 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 o tzv. vytýčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na 
www.cezdistribuce.cz v části kontakty. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického 
zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost jako poruch na bezplatnou linku  840 850 860. 

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha ze dne 1.6.2017 pod 
č.j.:626428/16.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. 12712005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m 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  vyjádření stanovené 
žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu 
zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 
(3) tohoto vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném 
zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto době 
bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše 
v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.  

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.  

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba. je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena 
v přiloženém výřezu/výřezech z účelové map) SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   a nebo b) toto 
vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal 
shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK., nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK( vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek 
ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného 
ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS).  

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal 
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb .. o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  veškeré náklady 
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na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.  

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.  

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené 
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, 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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   V případě porušení těchto povinností 
vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů. zejména předpisů práva autorského. V případě 
dotazů k Vyjádření ze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  na asistenční lince 14111.  

 
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správa silnic Královéhradeckého kraje pod zn.:SUSHK/7240/16/Po-Dv ze dne 

22.6.2017 souhlasem s umístěním vrchního vedení a protlaku je uzavření smlouvy budoucí o uzavření věcného 
břemene. V žádném případě nedojde k zásahu do tělesa silnice na tělese silnice nebude skladován žádný stavební 
materiál.  Po ukončení prací bude místo zásahu protokolárně předáno.  

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí 
ze dne 1.7.2016 č.j.:OVŽP-17784/2016-691/2016-Zs:Podmínky protlaku pod korytem vodního toku (parc.č. 642), při 
vedení kabelu k nemovitosti č. ev. 9 (parc.st. 91 v k.ú. Černá Voda u Orlického Záhoří) budou projednány se správcem 
vodního toku - Lesy České republiky, s.p., Správou toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové. Je třeba při 
výkopových pracích ornici sejmout odděleně od podorničí. Po ukončení prací bude dbáno, aby ornice tvořila zpět 
svrchní vrstvu pozemků. Jedná se o p.p.č. 125/3, 156/2,156/1,143/2,143/1,219/2,175/2,219/6,179, 219/7, 189, 
193,219/5, 195,206,213,219/1,219/11,224/2 (trvalý travní porost). 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.  

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou ze dne  25. července 2016 Č.j.: OŠKMT-
17786/16-186/2016/Dvo: Stavebník (investor) je ve smyslu dle § 22, odst.2) zákona č.20/87 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 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 uzavře 
oprávněná organizace 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. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, 
oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23, odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď 
osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu. 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Rychnov nad 
Kněžnou č.j.00743/OH/2016 ze dne 25.7.2016: Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace stavby 
" Orl. Záhoří, Černá Voda- rek NN od TSRK-404 IE-12-2006023“ zpracované : K energo s.r.o., Nádražní 346, 
Žichlínské Předměstí, 563 01  Lanškroun Případné změny nutno předem projednat na Agentuře v Rychnově nad 
Kněžnou. Při provádění výkopových prací bude provedeno pokosení a uklizení pracovního pruhu. Výkop bude řádně 
zhutněn a terén bude následně řádně urovnán. Pracovní pruh po dokončení stavby nebude oséván. Při provádění 
výkopů nebudou poškozovány dřeviny rostoucí v blízkosti trasy stavby a také jejich kořeny silnější 5 cm. Případný 
ořez větví by měl být prováděn dle zásad ořezu stromů před zahájením prací a vyřezaná hmota srovnána na hromadách 
v místech, kde nebudou překážet a mimo mokrých míst a pramenišť. Výkopy budou otevřené maximálně 7 dnů a před 
jejím zahrnováním budou zkontrolovány a z něho vyjmuty případní napadaní živočichové. Případný přebytečný 
materiál z výkopů ani demontovaný materiál nebudou ukládány do přírodního prostředí v území CHKO Orlické hory a 
budou odvezeny mimo CHKO Orlické hory na místa k tomu určená v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů. V rámci stavby budou uklizeny i zbytky původního vedení, převážně betonové patky. 
Provádějící firma oznámí Agentuře na telefon 725875921 zahájení prací. 

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR č.j.:LCR165/001113/2016 ze dne 27.6.2016: Manipulace s otevřeným 
ohněm do 50 m od okraje lesa. V případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR - s právem hospodařit pro LČR, s. p. 
Hradec Králové, budeme na investorovi uplatňovat. Na lesním pozemku nesmí být ukládán výkopový, stavební ani 
jiný materiál. Veškerý materiál vzniklý rekonstrukcí včetně vyměněných částí vedení a podpěrných bodů bude 
bezezbytku odstraněn. V žádném případě nedojde na předmětných pozemcích k odstraňování stromů či keřů bez 
předchozího projednání s příslušným revírníkem p. Mlynář (724524311), kterému také bude oznámen začátek prací! 

8.  Budou dodrženy podmínky dodatku vyjádření Lesů ČR č.j.:LCR165/001117/2016 ze dne 19.1.2017: Před zahájením 
stavby je nutno zaslat na adresu LS Rychnov zpracovanou projektovou dokumentaci. Před zahájením stavby je nutno 
požádat správní úřad o dočasné odnětí (platné po dobu stavby) a po ukončení stavby o trvalé omezení (po 
geometrickém odměření konečné stavby) částí pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou dotčeny stavbou a 
dodání znaleckého posudku dle vyhlášky 55/1999 sb. na odhad škody způsobené trvalým odnětím z PUPFL. 
Rozhodnutí o dočasném odnětí a znalecký posudek doručí vlastník stavby na LS Rychnov nad Kněžnou. Před 
zahájením stavby musí vlastník stavby předat vlastníkovi pozemku Písemný předávací protokol pozemků a po 
ukončení stavby Písemný ukončující protokol o převzetí pozemků. Na dotčené části pozemků bude uzavřena nájemní 
smlouva na dobu stavby (tzn. od vydání stavebního povolení do vložení smlouvy o služebnosti inženýrské sítě do KN). 
Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zák. 289/1995 Sb., zvláště pak § 20 (zákaz manipulace s otevřeným 
ohněm do 50 m od okraje lesa). V případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR - s právem hospodařit pro LČR, s. 
p. Hradec Králové, budeme na investorovi uplatňovat finanční náhradu. Po skončení stavby stavebník zajistí na svoje 
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náklady geometrické zaměření (GP) stavby elektrického vedení a toto GP doručí na LS Rychnov nad Kněžnou. Na 
předmětné pozemky bude uzavřena smlouva o služebnosti inženýrské sítě. Ocenění práv služebnosti bude doloženo ze 
strany stavebníka znaleckým posudkem (soudním znalcem dle zák. 526/1990 Sb.). K hodnotě uvedené ve znaleckém 
posudku bude připočítána zákonem stanovená výše DPH. Veškeré náklady spojené s realizací služebnosti a s jeho 
vkladem do katastru nemovitostí uhradí stavebník. Upozorňujeme, že při výpočtech plochy pro nájemní smlouvu a 
služebnosti je třeba uvažovat s ochranným pásmem. Po skončení stavby vrátit předmětné pozemky do původního stavu 
(stav před stavbou). Do okolních lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly. Na lesních pozemcích nesmí 
být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál. V době výstavby i po ní, musí být zajištěn přístup k okolním lesním 
pozemkům, aby nic nebránilo řádnému obhospodařování PUPFL a porostů na nich. V žádném případě nedojde na 
předmětných pozemcích k odstraňování stromů či keřů bez předchozího projednání s příslušným revírníkem panem 
Ing. Mlynářem (724 524 311), kterému bude vstup na pozemek oznámen minimálně 14 dní před započetím stavby. 
Toto stanovisko platí nejdéle 2 roky od jeho vydání, datum vydání je uvedeno v záhlaví vyjádření.  

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR  správy toků Hradec Králové č.j.:LCR953/003631/2016 ze dne 
11.7.2016:  Nové betonové podpůrné sloupy NN budou umístěny vždy tak, že vzdálenost od břehové čáry vodního 
toku /nejvyšší místo břehu toku/ k objektům sloupů bude vždy minimálně 6m. Křížení vodního toku s kabelem bude 
provedeno protlakem na minimální hloubku 1m pod stávající niveletu dna. Terén startovacích jam bude uveden do 
původního stavu a oset. Bez našeho vědomí nebudou káceny břehové porosty vodních toků. Koryta vodních toků 
nebudou poškozována přejezdy mechanizace, v blízkosti toků nebudou skladovány stavební materiály / cement/, 
zemina. Dotčený pozemek 642 k.ú. Černá Voda v místě protlaku bude smluvně ošetřen služebností s naší pracovnicí 
pro katastr paní Odvárkovou tel.: 606081098. Ostatní pozemky LČR budou ošetřeny smluvně s Lesní správou 
Rychnov nad Kněžnou.  

 
Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a 
oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. 
 
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v souladu s ustanovením § 78 odst. 6 
stavebního zákona stanovil, že k provedení prací na citované stavbě nebude vyžadovat ohlášení. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád"): 
ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
    

O dů v o d n ě n í  
 Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 27.4.2017 žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. 
 Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 27.6.2017 
oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k 
tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v 
souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků 
řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
Dne 29.6.2017 pod č.j.MEUROK/917/2017/Hock-3 byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne, 
který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku. 
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a 
životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v 
daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům 
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastníkům anebo správcům stávajících toků 
vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším 
(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.    
 Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o 
umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 

516 01  Rychnov nad Kněžnou ze dne  1. července 2016 Č.j.: OVŽP-17784/2016-691/2016-Zs 
- rozhodnutí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01  

Rychnov nad Kněžnou ze dne  8. listopadu 2016 Č.j.: OVŽP-29532/16-5685/16Maz 
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, 

Havlíčkova 136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou ze dne  25. července 2016 Č.j.: OŠKMT-17786/16-186/2016/Dvo 
- závazné stanovisko Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou č.j.:00743/OH/2016ze  dne 

25.7.2016 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, 

č.j.: HSHK-1208-2/2017, ze dne 27.02.2017 
- vyjádření Lesů ČR, Správa toků - oblast Povodí Labe, Hradec Králové č.j.:LCR953/003631/2016 ze dne 11.7.2016 
- vyjádření Lesů ČR,  Hradec Králové a č.j.:LCR165/0001113/2016 ze dne 27.6.2016 
- vyjádření Lesů ČR,  Hradec Králové a č.j.:LCR165/000117/2017 ze dne 19.1.2017 



 5 

- Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov n.K. ze dne 10.6.2016 
- závazné stanovisko  Sekce ekonomická a majetková MO Praha zn.:53281/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 16.6.2016 
- Vyjádření ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 3.4. 2017 pod zn. 0100723423 
- Vyjádření společnosti CETIN,a.s. ze dne 1.6. 2016 pod č.j.: 626428/16 
- Vyjádření RWE ze dne 1.6. 2016 pod zn. 5001319269 
- České radiokomunikace a.s. Praha ze dne 17.8. 2016 pod zn. UPTS/OS/153010/2016 
- Obecní úřad Orlické Záhoří zn.:16/2016 ze dne 26.7.2016 
 
 
 

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o 
umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
    
 Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.  
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,  

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací 
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,  

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době 
platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti 
uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke 
kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    
Seznam všech účastníků řízení: 

 ČEZ Distribuce, a. s., Mgr. Daniel Brych, Lenka Brychová, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Ing. Ivan Franc, Ing. Miloš Frýbert, Ing. Věra Hájková, Jakub Janeček, 
Pavlína Janečková, Bc. Tomáš Knoll, Hana Knollová, Ing. Martin Kobza, Jan Kolowrat-Krakowský, František 
Komůrka, Eva Komůrková, Lesy České republiky, s.p., Daniel Michálek, Tereza Michálková, Ing. Lucie Nejedlá, 
OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, Hana Pacholíková, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Státní pozemkový úřad, 
Jindřich Vlček, YETTI SPORT v.o.s. a Ing. Jitka Zavadilová.  

P o u č e n í  
 Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním 
dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové. 

 
 

otisk úředního razítka 
 
 

Milan Hock, Ing. v. r. 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení:............................................ Datum sejmutí:…………………................ 
 
 
 
…………………………………..................... ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko: Razítko: 
 
 
 
 
V elektronické podobě V elektronické podobě 
zveřejněno od:…………………………..……. zveřejněno do:….…………………………… 
 
 
 
…………………………………..................... ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko: Razítko: 
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R o z d ě l o v n í k  
Účastníci řízení  
 Doručení jednotlivě:  

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2,  
prostřednictvím zástupce: K energo s.r.o., Nádražní 346, Žichlínské Předměstí, 563 01  Lanškroun 
Mgr. Daniel Brych, Orlické Záhoří 3, 517 64  Orlické Záhoří 
Lenka Brychová, Orlické Záhoří 3, 517 64  Orlické Záhoří 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00  Praha 3 
Ing. Ivan Franc, Severní 753/10, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Ing. Miloš Frýbert, Ukrajinská 1488/10, Vršovice, 101 00  Praha 101 
Ing. Věra Hájková, Němčí 25, Podlesí, 562 01  Ústí nad Orlicí 1 
Jakub Janeček, Saratovská 517/19, Strašnice, 100 00  Praha 10 
Pavlína Janečková, Saratovská 517/19, Strašnice, 100 00  Praha 10 
Bc. Tomáš Knoll, Habrová 138, 250 66  Zdiby 
Hana Knollová, Habrová 138, 250 66  Zdiby 
Ing. Martin Kobza, Baarova 1381/17, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
Jan Kolowrat-Krakowský, Kolowratská 1, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
František Komůrka, Kameničná 34, 564 01  Žamberk 
Eva Komůrková, Kameničná 34, 564 01  Žamberk 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 
Daniel Michálek, Homyle 10, Boharyně, 503 15  Nechanice 
Tereza Michálková, Nad Konvářkou 314/5, Radlice, 150 00  Praha 5 
Ing. Lucie Nejedlá, Sokolská 410/1, 251 01  Říčany u Prahy 
OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, Orlické Záhoří 34, 517 64  Orlické Záhoří 
Hana Pacholíková, Formánkova 509/9, Moravské Předměstí, 500 11  Hradec Králové 11 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové - Plačice, 500 04  Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00  Praha 
Jindřich Vlček, Dašická 1770, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
YETTI SPORT v.o.s., Štrossova 122, Pardubice - Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 
Ing. Jitka Zavadilová, Netušilova 1245/27, Husovice, 614 00  Brno 14   
    

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61  Rokytnice v Orlických horách  
Obecní úřad Orlické Záhoří, Orlické Záhoří , 517 64  Orlické Záhoří 

      

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště východní Čechy, Dobrovského 332, 
516 01  Rychnov nad Kněžnou 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 136,  
516 01  Rychnov nad Kněžnou 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136,  
516 01  Rychnov nad Kněžnou 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního úřadu a úřad 
územního plánování, Havlíčkova 136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

 
 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 
17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem.        

 

Přílohy 
ověřená situace v měřítku M 1:2500 
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