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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Dne 18.12.2012 podal Lukáš Sedláček, Radostovice č.p.24, Lično, 517 21 Týniště nad
Orlicí, zast. Ing. Martinou Sedláčkovou Zadražilovou, Radostovice č.p.24, Lično, 517 21
Týniště nad Orlicí, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Oplocení u
rodinného domu čp.24 v Radostovicích“ na pozemcích: pozemková parcela číslo 3088, 3089 v
katastrálním území Lično, stavební parcela číslo 2, pozemková parcela číslo 8 v katastrálním území
Radostovice u Lična.
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 § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného
ústního jednání vydává podle § 92, odst.1 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č.503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby
„Oplocení u rodinného domu čp.24 v Radostovicích“ na pozemcích: pozemková parcela číslo
3088, 3089 v katastrálním území Lično, stavební parcela číslo 2, pozemková parcela číslo 8 v
katastrálním území Radostovice u Lična.
Stavba obsahuje:
- oplocení ze zděných sloupků s výplní z dřevěných laťových plotovek či ocelových profilů
s podezdívkou (výška 2m, délka 105m) včetně posuvných bran a vstupní branky,
- oplocení z poplastovaného pletiva na ocelových sloupkách bez podezdívky (výška 2m, délka
150m)
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela číslo 3088, 3089 v katastrálním území
Lično, stavební parcela číslo 2, pozemková parcela číslo 8 v katastrálním území Radostovice u
Lična, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
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2. Napojení na inženýrské sítě:
a) Elektrická energie
– pohon posuvných bran bude napojen el.rozvody na stávající el.rozvaděč v rodinném domě
čp.24.
3. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., určuje stavební pozemek na částech
pozemků: pozemková parcela číslo 3088, 3089 v katastrálním území Lično, stavební parcela
číslo 2, pozemková parcela číslo 8 v katastrálním území Radostovice u Lična.
4. Investor si zajistí před zahájením stavby vytyčení podzemních vedení a zařízení přímo v terénu
a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
5. Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen
SEK) společnosti Telefónica, a je třeba dodržet podmínky uvedené ve vyjádření ze dne
5.2.2013, č.j. 519615/13:
1) 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 1,5 m po stranách krajního vedení SEK.
2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy
zjistil, že jeho záměr, pro který podal 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 Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně
k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného
ochranou sítě – Martin Košťál (tel.: 466802424, 602218221, e-mail: martin.kostal@o2.com)
(dále jen POS).
3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku
SEK je dle ustanovení § 104 odst.16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického
řešení.
4) Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica 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
Telefónica, které je nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
a) 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 Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními
předpisy.
b) 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
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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.
c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,
založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti
Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.
d) 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.
e) Bude-li žadatel na společnosti Telefónica 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 povinen
kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a
zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS
prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
f) 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.
g) 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.
h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
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3

j)
k)
l)
m)
n)

o)

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.
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.).
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.
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 Všeobecných podmínek ochrany SEK
společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
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 l m.
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 pas.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě
společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní
číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů
a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací
v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně
kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
b) Při provádění činností v budovách a jiných objektech 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
a) 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.).
b) 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.
c) 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
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d)

e)

f)

a)

b)

c)
d)
e)

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.
Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových
tras společnosti Telefónica 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. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního
výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku
v celé jeho délce, resp.25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti
Telefónica 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.
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
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi
technické infrastruktury, 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.
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 případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není
schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
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, případně kontaktovat POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
– pokud 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 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,
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– 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 s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které
by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré
případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od
kabelovodu.
6. V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., typu „PODZEMNÍ SÍTĚ“, které je chráněno
ochranným pásmem podle § 46 zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění,
nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Při realizaci uvažované
stavby je tedy nutno dodržet následující podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 10.1.2013,
zn.0100125190:
a) V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím
zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky
840 840 840, která mu je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
b) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne od ochranného pásma nadzemních
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje od ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
b) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
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:
1) 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.
2) 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.
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3) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního
tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.
4) 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 50341-3-19, ČSN EN
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po
dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7) 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.
8) 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.
9) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno
krytí proti mechanickému poškození.
10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860,
která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13) 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 stavebním 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.
7. V blízkosti zájmového území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s., a
proto musí být při realizaci stavby splněny podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 21.1.2013,
zn.064/13:
a) Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m
od stávajícího vodovodu.
b) Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005 a
musí se pracovat s max.opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a
k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.
c) V případě nutnosti určení skutečné trasy vodovodu doporučujeme nechat vodovod vytyčit –
vytyčení vodovodu nutno objednat u našeho zaměstnance p.Goise na tel.602 771 274.
8. V zájmovém prostoru stavby – před uvedenou parcelou se nachází plynárenské zařízení
společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.: STL plynovod PE dn 110 a přípojka plynu PE dn
32, která je ukončena HUP na hranici pozemku. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá
pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Plynárenské zařízení
je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Č.j.: OVŽP-29894/12-Ch
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Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v
ochranném pásmu plynárenského zařízení, uvedené ve vyjádření ze dne 18.1.2013,
zn.5000732588:
a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy,
budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum
(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55).
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení
a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
d) bude dodržena m.j. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí,
g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická
linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. 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 plynovodní
zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen
stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ,
k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
Č.j.: OVŽP-29894/12-Ch
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m)
n)
o)
p)

prvky plynárenského zařízení,
poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti,
případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak),
bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak),
při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

9. Nevyužitelný odpadní stavební materiál z výkopových a stavebních prací je nutno uložit na
povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu
se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. S odpady
je třeba nakládat podle jejich skutečných vlastností. Využívání odpadů má přednost před jejich
odstraňováním. Odpady musí být tříděny dle druhů a kategorií již v místě jejich vzniku a musí
být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního
prostředí. Dodavatel stavby povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi. Odpady mohou být předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Každý je
povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S
nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně
příslušného orgánu státní správy.
Odůvodnění:
---------------Dne 18.12.2012 podal(a) Lukáš Sedláček, Radostovice č.p.24, Lično, 517 21 Týniště nad
Orlicí, zast. Ing. Martinou Sedláčkovou Zadražilovou, Radostovice č.p.24, Lično, 517 21 Týniště
nad Orlicí, žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo
územní řízení zahájeno.
Stavební úřad opatřením ze dne 8.1.2013 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 žádosti současně nařídil ústní jednání na den 12.2.2013, 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.
Pozemky: pozemková parcela číslo 3088, 3089 v katastrálním území Lično jsou ve
vlastnictví žadatele Lukáše Sedláčka, Radostovice č.p.24, 517 21 Týniště nad Orlicí (LV č.458,
kat.území Lično).
Pozemky: stavební parcela číslo 2, pozemková parcela číslo 8 v katastrálním území
Radostovice u Lična jsou ve vlastnictví žadatele Lukáše Sedláčka, Radostovice č.p.24, 517 21
Týniště nad Orlicí (LV č.51, kat.území Radostovice u Lična).
V průběhu řízení se stavební úřad zabýval vztahem předmětné stavby k územnímu plánu
obce Lično. Stavební úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a zjistil, že tato stavba je
v souladu s územním plánem.
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Žádost o rozhodnutí o umístění stavby byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a
stanovisky:
- plnou moc udělenou žadatelem Ing. Martině Sedláčkové Zadražilové ze dne 30.11.2012,
- vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, ze dne 5.2.2013, č.j. 519615/13,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 10.1.2013, zn.0100125190 (existence sítí),
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, ze dne 21.1.2013, zn.064/13,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, ze dne 18.1.2013, zn.5000732588,
- vyjádření Obce Lično ze dne 9.1.2013.
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 návrhu.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její
umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") 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.
Poučení účastníků:
-----------------------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. Odvolání se podává v počtu 4. Nepodáli účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad
Kněžnou, odbor výstavby. 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 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v
této lhůtě bude započato s využitím území ke stanovenému účelu.
Stavbu, která je předmětem tohoto územního rozhodnutí je možné realizovat pouze na
základě tohoto rozhodnutí, není třeba jiné opatření stavebního úřadu.

referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Kamila Chlumecká
Č.j.: OVŽP-29894/12-Ch
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Poplatek:
- správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky 18 odst.a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků,
byl uhrazen dne 3.12.2012, doklad č.074112.
Příloha:
- ověřený situační výkres v měřítku 1:1000 se zakreslením záměru.
Příloha pro žadatele a Obecní úřad:
- ověřená dokumentace pro územní řízení bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne ….................…………

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Dále se doručí:
1. Lukáš Sedláček, Radostovice č.p.24, Lično, 517 21 Týniště nad Orlicí
 zast. Ing. Martinou Sedláčkovou Zadražilovou, Radostovice č.p.24, Lično, 517 21 Týniště
nad Orlicí
2. Obec Lično, Lično č.p.17, 517 35 Lično
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – pro
vyvěšení
4. Obecní úřad Lično, Lično č.p.17, 517 35 Lično – pro vyvěšení
Na vědomí:
1. archiv
Počet stran rozhodnutí: 11
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