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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Stavební úřad,
dále jen „stavební úřad“, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“, a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„správní řád“, posoudil v územním řízení žádost, kterou dne 18.03.2020 podala Obec
Helvíkovice, IČ: 005 80 924, se sídlem Helvíkovice 3, Žamberk (dále jen „žadatel“), o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a na základě toho vydává podle § 92
stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby
„Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11 Helvíkovice – veřejné osvětlení“ na pozemcích
parcelní číslo 1480, 1479/1, 90/1, 1467/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 836/7,
1465/7, 1465/8, 1465/14 (ostatní plocha – jiná plocha), 1465/10 (ostatní plocha – silnice),
115/6, 115/5, 115/1, 59/11, 59/12, 59/15 (trvalý travní porost), 35/1, 1048/3 (zahrada), st.131
(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Helvíkovice.
Popis stavby:
Nový kabel AYKY-J 4x16 veřejného osvětlení (mezi světelnými body 1S8, 1S11 až 1S27,
1S9, 1S10, 1S28 a 1S29, RVO2 – 2S1 až 2S6, a 4S1 až 4S7), a nový kabel CYKY-J 4x10
(mezi světelnými body 3S5 a 3S6), bude v celé své délce uložen do zemní kabelové chráničky
PVC KOPOFLEX typ KF 09050, a společně se zemnícím drátem FeZn 10 mm bude mezi
světelnými body uložen v zemi. Nové veřejné osvětlení bude provedeno podél silnice I/11,
podél stezky pro pěší a cyklisty, novými silničními stožáry výšky 8 m s LED svítidly 58 a 78
W (1S11, 1S13 až 1S29, 4S2 až 4S7, a 2S2 až 2S4 a 2S6) včetně doplnění a úpravy
stávajícího světelného bodu 2S5, doplněním svítidla na stožáru výšky 8 m LED svítidlem 33
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W u komunikace na p. p. č. 1425/4 (3S6), nasvětlením přechodu pro chodce stožáry výšky 6
m s LED svítidly 55 W (2S1 a 2S2), nasvětlením místa pro přecházení stožárem výšky 6 m
s LED svítidly 55 W (1S10 a 1S12) a osvětlením parkoviště u kostela sadovým stožárem
výšky 6 m s LED svítidlem 18 W (4S1). Vše v k. ú. Helvíkovice.
Trasa 1 – na pozemcích parc. č. 1480, 115/6, 1465/10836/7, 115/5, 115/1, 1479/1, 1465/7, v
k. ú. Helvíkovice. Napájení trasy 1 bude ze stávající rozvodnice RVO1 veřejného osvětlení na
p. p. č. 199/2, kabelové vedení až do světelného bodu 1S9 (na p. p. č. 836/9) je stávající. Nové
kabelové vedení veřejného osvětlení bude provedeno novým vývodem ze stávajícího
světelného bodu 1S8, mezi světelnými body 1S8, 1S11-1S27, na pozemcích parc. č.
1480,115/6, 1465/10, 115/5, 115/1, 1479/1, v k. ú. Helvíkovice. Nové kabelové vedení
veřejného osvětlení novým vývodem ze stávajícího světelného bodu 1S8, do nových
světelných bodů 1S10, a 1S28 až 1S29, na p. p. č. 836/7, 1465/10, v k. ú. Helvíkovice.
Stávající světelné body S5 a S4 na p. p. č. 1465/7 budou demontovány a kabely zajištěny. Ve
světelném bodu S6 bude odpojen kabel vedený směrem k S5. Vše v k. ú. Helvíkovice.
Trasa 2 – na pozemcích parc. č. st.131, 1048/3, 1465/7, 1465/8, 1465/10, 1465/14, k. ú.
Helvíkovice. Napájení trasy 2 bude ze stávající rozvodnice RVO2 veřejného osvětlení na p. p.
č. st.131, po jejím doplnění pólovými jističi pro nový vývod kabelem AYKY-J 4x16, ve
směru osvětlení přechodu pro chodce a trasy 2 veřejného osvětlení (světelné body 2S1 až 2S6,
na pozemcích 1465/8, 1465/7, 1465/10, 1465/14). Vše v k. ú. Helvíkovice.
Trasa 3 – na pozemku parc. č. st.131, 35/1, k. ú. Helvíkovice. Napájení trasy 2 bude stávající,
z rozvodnice RVO2 veřejného osvětlení na p. p. č. st.131. Stávající světelný bod S1 na p. p. č.
st.131 bude demontován. Stávající kabel AYKY 4Bx16 vedený z rozvodnice RVO2 ve směru
trasy 3 bude v místě stávajícího světelného bodu S1 spojen zemní spojkou. Ze stávajícího
bodu 3S5 bude veden nový kabel CYKY-J 4x10, na p. p. č. 35/1, v délce cca 40 m, do nového
bodu 3S6. Na novém světelném bodě 3S6 bude použito stávající přemístěné svítidlo pro
nasvětlení komunikace v provedení LED 33 W (svítidlo bude přemístěno ze stávajícího bodu
2S5 na p. p. č. 1465/10). Vše v k. ú. Helvíkovice.
Trasa 4 – na pozemcích parc. č. 1465/7, 59/15, 59/12, v k. ú. Helvíkovice. Stávající kabel
AYKY 4Bx16 vedený ze stávající rozvodnice RVO3 světelného osvětlení, bude na pozemku
parc. č. 59/15 v dostatečné délce odkopán, a přemístěn na pozemek parc. č. 59/12 z rušeného
světelného bodu S2 (na p. p. č. 1465/7), kde bude zapojen do nového světelného bodu 4S1.
Z bodu 4S1 bude veden nový kabel AYKY-J 4x16, přes p. p. č. 59/12, 59/15, 1465/7, na který
budou napojeny nové světelné body 4S2 až 4S7 na p. p. č. 1465/7. Dále budou na p. p. č.
1465/7 demontovány stávající světelné body S3 a S4. Vše v k. ú. Helvíkovice.
Vše v katastrálním území Helvíkovice.
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):
Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 1480, 1479/1, 90/1, 1467/1, 836/7,
1465/7, 1465/8, 1465/14, 1465/10, 115/6, 115/5, 115/1, 59/11, 59/12, 59/15, 35/1,
1048/3, st.131 v k. ú. Helvíkovice, tak, jak je navržena ve výkresu č. D.1.4.3.3 a
D.1.4.3.4. projektové dokumentace (v měřítku 1:500) která je nedílnou přílohou tohoto
rozhodnutí, tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků a staveb. Výkresovou
dokumentaci zpracoval Vladimír Bezperát, autorizovaný technik pro techniku prostředí,
spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0601386.
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2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s dokumentací ověřenou stavebním
úřadem bude před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou.
O provedeném vytýčení (polohopis i výškopis) a stabilizaci pevných bodů vyhotoví
oprávněná osoba vytyčovací protokol.
4. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a
použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, a příslušné technické normy.
6. Stavba bude prováděna, v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona, oprávněným
stavebním podnikatelem.
7. Po dobu výstavby bude zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti
prováděné stavby.
8. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková účinná opatření, aby nedocházelo
ke znečišťování a poškozování pozemních komunikací.
9. Při provádění stavebních prací je třeba počínat si tak, aby ostatním vlastníkům nebyla
způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich
práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému
zatěžování okolí stavby (hlukem, prašností, vibracemi, znečištěním, emisemi), k ničení
zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi. Nesmí dojít ke znečišťování
terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
10. Případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
Sousední pozemky, pokud budou dotčeny výstavbou, budou neprodleně stavebníkem
uvedeny do původního stavu.
11. Případná poškození veřejného nebo soukromého majetku vzniklá v souvislosti
s výstavbou předmětné stavby budou hrazena na náklady stavebníka.
12. V dané lokalitě nesmí v průběhu výstavby ani vlivem stavby dojít ke zhoršení
odtokových poměrů a k ohrožení kvality podzemních ani povrchových vody.
13. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, ze dne 13.03.2020, pod č.j.: 557504/20,
vztahující se k umístění a realizaci stavby:
 Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento
označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK:
 Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovaným kabelovým vedením NN a
podpěrnými sloupy veřejného osvětlení včetně jejich uzemnění bude v souladu
s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
V případě křížení uzemňovacího pásku s kabely SEK bude pásek umístěn min. 0,5 m
3
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pod kabely.
 Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník
společnosti CETIN ke kontrole.
 Řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí
vyjádření:
1) Platnost všeobecných podmínek.
- Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen
,,VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2
VPOSEK).
- V připadá rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení
Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
2) Definice.
- Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým
písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými
požadavky stanoveno výslovně jinak;
„CETIN" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská
2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových
komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek; „Občanský zákoník"
znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jaromír Liška,
tel.; 602 413 539, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz; „Pracovní den" znamená Den,
kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č.
245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v
účinném znění;
„Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč.
technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo
jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním
souvisí;
„Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN
nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku
vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je
prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky,
povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
účinném znění;
„Vyjádřeni" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané
společností CETIN dne 30.10. 2019 pod č.j 781321/19; .Zájmové území" je území
označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území
určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
4
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„Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání
Vyjádření.
3) Platnost a účinnost VPOSEK.
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu
elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu
pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo
Žadatelem v Žádosti.
4) Obecná práva a povinnosti stavebníka a/nebo žadatele.
i.
Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným
zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
ii.
SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením §
102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy
účinnými před Zákonem o elektronický komunikacích, není-li Příslušnými
požadavky stanoveno jinak.
iii.
Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se
Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými
požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má
Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
iv.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou
Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti,
zjištěný rozpor oznámit POS.
v.
Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či
krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové
skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN
na telefonní číslo +420 238 464 190.
vi. Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba 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, je oprávněn kontaktovat POS.
5) Povinnosti stavebníka při přípravě stavby.
i.
Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projekte dokumentace
Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z
Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a
Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a
technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby
dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK
schopna bez jakýkoliv omezeni a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a
opravy SEK.
ii.
Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z
požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo
způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího
odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
iii.
Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude
nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje
výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízeni
staveniště (jeřáby, konstrukce atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat
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POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových
tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné
pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je
součástí tohoto Vyjádření.
iv.
Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní sílové vedení (NN) ve vlastnictví
společností CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci
zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že
Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku
5.
v.
Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení
silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést
výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše
die a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet
(30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k
umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých
vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
vi.
Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník
povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové
dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy
trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být
vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
vii.
Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve
vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti
menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen
předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do
příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
6) Povinnosti stavebníka při provádění stavby.
i.
Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě
povinen vytýčit trasu SEK na terénu die Příslušných požadavků a dle Stavebního
zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby,
které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě
porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETÍN za
náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETÍN vzniknou a
je povinen je společnosti CETÍN uhradit.
ii.
Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je
Stavebník povinen oznámit společností CETIN, že zahájí práce či činnosti ve
vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení die předchozí věty zašle Stavebník na adresu
elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a
kontaktní údaje Stavebníka.
iii.
Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a
to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou
trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti
mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo
při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je
Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a
umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů,
vozidel či mechanizace.
iv.
Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak,
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aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V
místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti,
výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je
dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu
nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho
činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společností CETÍN (a) ke změně nivelety
terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a
změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník
povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení,
poškození a odcizení.
v.
Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv
rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen
bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty
POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby,
než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
vi.
Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETÍN oprávněn
manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových
komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s
případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK
souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společností CETÍN
není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť
technické infrastruktury v podélném směru.
vii.
Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník
povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí
SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka die předchozí
věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací
Vyjádřeni a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakryti
do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
7) Rozhodné právo.
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z
Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného
soudu České republiky.
8) Písemný styk.
Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí
předáni zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem die zák. č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.
9) Závěrečná ustanovení.
i.
Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí
Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně
k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená
třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat,
půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného
souhlasu společnosti CETIN.
 Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím
7

Pokračování č.j.: MUZBK-7161/2020/STAV-8

pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník,
Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které
společností CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím
pověřené třetí osoby.
14. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska, vydané Městským
úřadem Žamberk, Nádražní 833, Žamberk, čj. MUZBK-25303/2018/CHAL/236, ze dne
01.02.2019, vztahující se k umístění a realizaci stavby:
 Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán v oblasti
odpadového hospodářství:
- Zhotovitel bude při zacházení se stavebními odpady dodržovat povinnosti podle
ustanovení § 12 a § 16 zákona o odpadech, zejména, zajistí technické a
organizační podmínky pro řádné zacházení s odpady, vyčlení místa pro
shromažďování a třídění všech druhů odpadů, seznámí zaměstnance s pravidly
odpadového hospodářství zavedeného na stavbě a určí osobu odpovědnou za
jejich dodržování, zajistí přednostní využití odpadů, zabezpečí odpady před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Při nakládání se stavebním odpadem bude dodržován Metodický návod odboru
odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s
nimi, vydaný MŽP v srpnu 2018.
- Vytěžená nekontaminovaná zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pouze
v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- K případnému dorovnání terénu budou použity stavební odpady pouze v souladu s
§ 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky ě. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Neupravené stavební odpady nelze využívat na povrchu
terénu.
- Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4
vyhlášky ě. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii
nakládání s odpady, která je řešena v § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku
odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů,
odstranění).
-

O odpadech vznikajících v průběhu realizace a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena průběžná evidence. Po dokončení stavby bude na požádání
předložen přehled odpadů vzniklých při realizaci výše uvedeného záměru a
způsob využití těchto odpadů, případně seznam subjektů, kterým byly odpady
předány (sběrna, recyklační zařízení, spalovna, skládka apod.) Odpady mohou být
předány do vlastnictví pouze společnosti, která je k takovému převzetí odpadu
oprávněna.

 Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy
lesů:
-

Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesních pozemcích.

 Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, silniční správní úřad:
-

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, včetně míst pro přecházení.
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-

Pokud by si stavební práce vyžádaly zvláštní užívání pozemní komunikace a
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, požádá
zhotovitel příslušný silniční úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání a o stanovení přechodné úpravy provozu. Žádost bude doložena
stanoviskem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje – DI
Ústí nad Orlicí, souhlasem vlastníka pozemní komunikace a situačním plánkem.

15. Budou splněny podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02
PARDUBICE, č.j. 002513/38200/3/Vs/2019, ze dne
30.04.2019vztahující se k umístění a realizaci stavby:
-

Podélné uložení napájecího kabelu a osazení osvětlovacích bodů v p. p. č. 1465/10 k.
ú. Helvíkovice bude realizováno v těsné blízkosti majetkové hranice.

16. Budou splněny podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje, odboru služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530
48 PARDUBICE, č.j. KRPE-95044-1/ČJ-2019-1700DP, ze dne 13.02.2020:
-

Veřejné osvětlení bude odpovídat ČSN CEN/TR 13021-1 a souvisejícím normám.

-

Při kolaudaci stavby bude předloženo kontrolní měření prokazující správnost osvětlení
stezky i sil. I/11.

17. Budou splněny rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, Odbor dopravy a
silničního hospodářství, č.j. KrÚ 90301/2019-Ky, ze dne 13.12.2019, vztahující se
k umístění a realizaci stavby:
-

Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během
zimního období, (tj. listopad–březen).

-

Kabel NN pro VO bude umístěn dle předložené projektové dokumentace č.z. 98/19,
z XI/2019, fy Vladimír Bezperát, U Potoka 798, Letohrad.

-

Montážní jámy protlaku budou umístěny mimo těleso komunikace, vytěžený materiál
bude uložen mimo vozovku.

-

Komunikace (mimo dočasný zábor pro provádění stavebních prací) silnice I/11 nesmí
být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování
mechanizace.

-

Chránička bude vyvedena na úroveň startovacích jam, min. hloubka uložení protlakem
v silničním pozemku (pod stavbou silnice) 120 cm (vrchní líc chráničky).

-

Uložení do zelené plochy – silničního příkopu bude provedeno minimálně 0,8 m od
úrovně stávajícího terénu. Výkop bude zasypáván po vrstvách (max. 0,20 m) a řádně
hutněn, uveden do stavu původního využití – zatravněn.

-

Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do
protokolárního předání ŘSD ČR Správa Pardubice. Stavební práce bude provádět
dodavatel, který má zkušenosti s prováděním stavebních prací na silnicích I. třídy a
který absolvoval školení BOZP při provádění prací na dálnicích a silnicích I. třídy.
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-

Dopravní značení bude projednáno s Policí ČR – DI Ústí nad Orlicí, stanovení
provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad – Krajský úřad Pce kraje, ODSH
Pardubice.

-

Provoz podzemního vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního
provozu.

-

Umístění sítí technického vybavení svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci
komunikací, nesmí ztěžovat jejich údržbu (dle ČSN 73 60 05). Vlastník vedení je
povinen při stavebních pracích na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození
podzemního vedení, na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajisti
bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.

-

Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací Krajský úřad Pk, odbor dopravy a
silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání silnic pro stavební práce, ve
smyslu § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, kde budou upřesněny
stavebně – technické podmínky pro práce v silničním tělese a termín provádění.

-

Pro stavební práce, které si vyžádají omezení silničního provozu, odsouhlasí zhotovitel
prací podmínky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu s Policií ČR DI, na
základě návrhu dopravního opatření zhotovitele. Umístění dopravního značení, o které
je zhotovitel prací povinen požádat Krajský úřad Pardubického kraje odbor dopravy
zároveň s žádostí o povolení zvláštního užívání silnice dle ustanovení § 25 odst. 6
písm. c) zákona o pozemních komunikacích (stavební práce v silničním pozemku).

18. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, č.j. ZA/MJ/20/0569, ze dne
06.03.2020, vztahující se k umístění a realizaci stavby:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance
pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem
dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického
kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS. Pro výše
označené zájmové území je ZSPS - Martin Jirčík, tel. +420 463 030 290.
- Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického
kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.:
- Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo
kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky J,5 m
na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a
menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad
průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je
J,5 m po stranách krajního vedení.
- Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo
zamezení přístupu k vedení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném
pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Pokud stavebník, nebo
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-

-

-

jím pověřená třetí osoba, nedodrží podmínky k umístění jiné inženýrské sítě nebo
provádění zemních prací v ochranném pásmu PVS stanovené tímto vyjádřením,
popř. následných písemných dohod jej upravující, dopouští se přestupku podle § 32
a násl. zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
místně příslušný vodoprávní úřad ve správním řízení mu může uložit pokutu.
- Pokud dochází k podélnému umístění jiné inženýrské sítě v ochranném pásmu
PVS, je povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, bezplatně předat emailem na adresu pouzar@vak.cz v elektronické podobě ve formátu DGN
geodetické zaměření skutečného provedení stavby (uložené sítě) nejpozději do 2
měsíců po ukončení stavby.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové
technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu
PVS.
- Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby
připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.
Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila.
Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty
(poklopy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma)
nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby,
pevné podezdívky oplocení apod..
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené
poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.
Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby:
- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba
povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo
omezení PVS, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat
ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové,
realizační, atd.).
- Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby
mohla být prováděna údržba a opravy PVS.
Podmínky pro přeložení PVS:
- V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS,
veškeré náklady spojené s touto přeložkou.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu
kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu
přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která
nutnost přeložení PVS vyvolala.
Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS. Při provádění stavebních
nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná
opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu,
kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:
- Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu, s vyznačenou
trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pokud
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stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nesplní povinnost vytyčení trasy PVS v
terénu před začátkem zemních prací, může mu být uložena pokuta za přestupek
vodoprávním úřadem.
 Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi,
aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní
je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVS a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti
min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a
kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického
kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo
nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené
opatrnosti.
 Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností
zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat
až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je
povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke
kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit
přístup.
- Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické
infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při
jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané
společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou
volně ke stažení na internetových stránkách „http://www.vak.cz/".
- V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030
267) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v
objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
19. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, č.j. ZA/MJ/20/0569_1, ze dne
06.03.2020:
- Před započetím zemních prací požadujeme vytyčení vodovodního a kanalizačního
řadu.
- Dále požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce
potrubí.
- Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. –
provoz vodovodů a kanalizací Žamberk.
20. Budou splněny podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně,
ze dne 27.03.2020, zn. 1103277713, vztahující se k umístění stavby a realizaci stavby:
 Požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a
údržbu.
 V průběhu stavby ani po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, VN,
kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ.
 Musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména ČSN_736005,
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PNE_333301, PNE_333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN_EN_50110-1_ed.2.
Stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani výška vodičů nad terénem.
Podle §46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění mají energetická
zařízení ochranná pásma:
- vedení VN má ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče,
- vedení kNN má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu,
- vedení NN nemá ochranné pásmo.
Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení
v majetku ČEZ a.s., objednáním na lince 800 850 860 (dle platného sdělení o existenci
sítí, které získáte na https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/).
Zemní práce do vzdálenosti 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez
použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o
provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí
tohoto kabelu.
V případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř investor
stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do
původního stavu, na vlastní náklady.
Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů) NN, VN.
Minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných
bodů musí být pro vedení NN - 1 metr, pro vedení VN – 2 m.
V ochranném pásmu VN:
- je zakázáno použití jeřábů a jím podobných zařízení, a je zakázaná práce
s mechanizačními prostředky, při které může dojít k přiblížení k vodični VN
na vzdálenost kratší než 5 m; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního
vedení VN,
- nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo
výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ;
- budou mít stožáry VO maximální výšku 3 m a budou minimálně 3 m od
svislého průmětu krajního vodiče!
Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných
pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení
života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického
zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho
údržbu.
Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci
v blízkosti či v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s jeho polohou.
Případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle § 47 energetického
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční
soustavy.

21. Stavbu lze užívat, v souladu s § 119 odst. 1. písm. a) stavebního zákona, pouze na
základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí,
aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy. Stavebník je po dokončení stavby povinen
podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Obsahové náležitosti
této žádosti stanoví příloha č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška“),
jakožto i přílohy v části B žádosti.
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Odůvodnění
Dne 18.03.2020 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené
stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vzhledem k tomu, že žádost o vydání územního rozhodnutí nebyla doložena příslušnými
přílohami, a předložená dokumentace neobsahovala stanovené náležitosti, stavební úřad
usnesením č.j. MUZBK-7161/2020/STAV-3 z dne 20.04.2020 řízení do 31.07.2020 přerušil a
stavebník byl vyzván k doplnění potřebných podkladů. Seznam vad žádosti k odstranění byl
obsažen ve výzvě k odstranění vad žádosti, která byla přílohou usnesení č.j. MUZBK7161/2020/STAV-3 ze dne 20.04.2020. Dne 22.04.2020 byl do spisu doplněn seznam
dotčených pozemků. Dne 28.04.2020 byla do spisu doplněna opravená výkresová část
dokumentace. Dne 14.05. byl do spisu doplněn souhlas vlastníka pozemku dle § 184a
stavebního zákona.
Po doplnění podkladů, v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad
opatřením č.j. MUZBK-7361/2020/STAV-7, ze dne 22.05.2020, oznámil zahájení územního
řízení účastníkům řízení dle § 85 odst.1 a § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona.
Předmětný záměr vybudování nového veřejného osvětlení podél stezky pro pěší a cyklisty
podél silnice I/11 Helvíkovice, spočívá v uložení kabelového vedení s napojením na stávající
kabelové rozvody a rozvodnice veřejného osvětlení v obci Helvíkovice, osazení stožárů
s LED svítidly, včetně doplnění svítidla na stávajícím stožáru VO (3S6), a úpravu stávajícího
světelného bodu 2S5. Stavební úřad proto vymezil stavby a pozemky, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, a sousední stavby a pozemky, které mohou být územním
rozhodnutím přímo dotčeny.
Dle ust. §144 odst. 1 stavebního zákona se řízením s velkým počtem účastníků rozumí řízení
s více než 30 účastníky. Tato podmínka v tomto konkrétním řízení byla splněna. Podle ust. §
87 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení
řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným
orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci
řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. V souladu s ust.
§87 odst. 3 stavebního zákona, se účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona,
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených
vlivem záměru.
Stavební úřad posoudil splnění podmínek, které jsou předpokladem pro uznání statutu
účastníka řízení, a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků územního řízení stanovil
dle § 27 správního řádu tyto fyzické a právnické osoby v souladu s ust. § 85 stavebního
zákona:
dle odst. 1 písm. a) Obec Helvíkovice
dle odst. 1 písm. b) Obec Helvíkovice
Účastníky řízení jsou vlastníci následujících pozemků:
Podle § 85 odst. 2 písm. a)
Božena Klofáčová, Drtinova 574, 583 01 CHOTĚBOŘ
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RNDr. Eva Malinová, Helvíkovice 59, 564 01 ŽAMBERK
Hana Jeništová, Horní Dobrouč 1, 561 02 Dolní Dobrouč
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 PARDUBICE
V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci územního řízení podle §
85 odst. 2 písm b) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech
v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Podle § 85 odst. 2 písm. b)
vlastníci následujících pozemků:
836/1, 836/4, 4412, 829, 790/1, 837, 115/3, 115/4, 93/1, 1473, 91/1, 91/2, 1541/9, 1541/1,
1541/10, 73/1, 1472, 59/14, 59/13, 59/4, 59/2, 48/1, 44/4, 44/7, 44/3, 44/2, st.143, 112/5,
1090/2, 1090/1, 1425/4, v kat. území Helvíkovice
a vlastníci následujících staveb:
všichni vlastníci dopravní a technické infrastruktury v zájmovém území.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 6
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Jelikož byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního
jednání a ohledání na místě. Z tohoto důvodu stavební úřad stanovil lhůtu, do kdy mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Této lhůty, která skončila dne 23.06.2020, žádný ze známých účastníků řízení nevyužil.
V této lhůtě se nepřihlásila žádná osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2
písm. a) nebo b) a mohla by uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,
jakým by mohlo být její právo přímo dotčeno.
Návrh na vydání územního rozhodnutí byl dále doložen těmito vyjádřeními, souhlasy a
stanovisky:
- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zn. 1103277713 ze dne
27.03.2020.
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zn. 0101269704, ze
dne 03.03.2020.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha,
čj.: 557504/20, ze dne 13.03.2022.
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., Slezská 350, 561 64 ŽAMBERK, čj.
ZA/MJ/20/0569 ze dne 06.03.2020, a ZA/MJ/20/0569_1 ze dne 06.03.2020.
- Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, Odbor životního prostředí a zemědělství,
vodoprávní úřad, ze dne 24.05.2019, čj.: MUZBK-6013/2019/ZPZE-6/231.6/KREA-67.
- Sdělení Městského úřadu Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování,
oddělení územního plánování, ze dne 03.05.2018, čj.: MUZBK717/2018/REUP.
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad Žamberk, ze dne 01.02.2019, č.j.:
MUZBK-25303/2018/ZPZE-3/CHAL/236.
- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnic Krajského úřadu Pardubického kraje,
Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11
PARDUBICE, čj. KrÚ 90301/2019-Ky ze dne 13.12.2019.
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Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie PK, Odbor služby
dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 530 48 PARDUBICE, ze dne
13.02.2020, čj.:KRPE-95044-1/ČJ-2019-1700DP.
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 530
02 PARDUBICE, ze dne 30.04.2019, čj.: 002513/38200/3/Vs/2019.
Vyjádření ke studii stavby „Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11, Helvíkovice“, Krajský
úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, č.j.
KrÚ 29044/2018, ze dne 16.04.2018.
Smlouva o právu k provedení stavby a souhlas podle §184a stavebního zákona mezi
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
PRAHA 4, zastoupená ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, se sídlem
Hlaváčova 902, 530 02 PARDUBICE, a Obcí Helvíkovice, IČ: 005 80 929, se sídlem
Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK, ze dne 06.02.2020.
Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem dle § 184a stavebního zákona, RNDr.
Malinová Eva, Helvíkovice 59, 564 01 ŽAMBERK.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní, mezi RNDr. Malinová Eva, Helvíkovice 59, 564 01
ŽAMBERK a Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK, uzavřená dne
21.10.2017.
Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem dle § 184a stavebního zákona, Božena
Klofáčová, Drtinova 574, 583 01 CHOTĚBOŘ.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní, mezi Božena Klofáčová, Drtinova 574, 583 01
CHOTĚBOŘ a Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK, uzavřená dne
23.02.2019.
Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem dle § 184a stavebního zákona, Hana
Jeništová, Horní Dobrouč 1, 561 02 Dolní Dobrouč.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní, mezi Hana Jeništová, Horní Dobrouč 1, 561 02 Dolní
Dobrouč a Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK, uzavřená dne
30.01.2019.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického
vybavení k napojení na ně a tato závazná stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek
rozhodnutí.
Po posouzení návrhu podle § 90 stavebního zákona stavební úřad na základě závazného
stanoviska Městského úřadu Žamberk, Orgánu územního plánování, které je součástí
koordinovaného závazného stanoviska Městského úřad Žamberk, čj.: MUZBK25303/2018/ZPZE-3/CHAL/236 ze dne 01.02.2019, zjistil, že pro území, jehož se návrh týká,
je zpracována územně plánovací dokumentace – územní plán Obce Helvíkovice, umístění
stavby je v souladu s touto schválenou územně plánovací dokumentací. Záměr je umisťován
v ploše přestavby P1 – dopravní infrastruktura silniční (DS). U ploch DS – dopravní
infrastruktura silniční je hlavním využitím silniční doprava a přímo související funkce
s přípustností dopravní a technické infrastruktury.
Navržená stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.
Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
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právních předpisů.
Opatřením čj. MUZBK-7161/2020/STAV-7 ze dne 22.05.2020 stavební úřad zároveň sdělil
účastníkům řízení, že se mohou před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního
řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po patnáctidenní lhůtě pro uplatnění námitek (běží po
sejmutí z úřední desky správního orgánu), běží lhůta 7 dnů, ve které mají možnost seznámit se
s podklady rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu musí být dána účastníkům před
vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí této
lhůty, pokud podklady rozhodnutí nebudou doplňovány, správní orgán ve věci rozhodne. Této
lhůty, která skončila dne 30.06.2020, žádný z účastníků řízení nevyužil.
Předmětná stavba, tj. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1
písm. e) bod 8 stavebního zákona, nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu. Stavební úřad proto v tomto rozhodnutí stanovil i podmínky pro provádění předmětné
stavby.
Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2
roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude
podána úplná žádost o stavební povolení.
Územní rozhodnutí pozbývá dle § 93 odst. 5 stavebního zákona platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje;
to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
(doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla
k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem
této lhůty.
Odvolání se podává u Stavebního úřadu Městského úřadu Žamberk s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka. Odvolání bude předáno Krajskému úřadu Pardubického kraje k rozhodnutí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít
náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí.
Odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
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David Kalous
referent (oprávněná úřední osoba)
Správní poplatek vyměřený dle položky č. 17 odst. 1 písm. e) Přílohy Sazebník zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl
uhrazen dne 01.07.2020.
Příloha:
- výřezy výkresů č. D.1.4.3.3. a D.1.4.3.4., měřítko 1:500, z III/2020, zpracoval Vladimír
Bezperát, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická
zařízení, ČKAIT 0601386. (9 x A3)
Příloha (po právní moci rozhodnutí):
- ověřená dokumentace (pro žadatele)
Doručí se:
Účastníci řízení (dle § 85 odst.1 stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Žadatel: Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Božena Klofáčová, Drtinova 574, 583 01 CHOTĚBOŘ
RNDr. Eva Malinová, Helvíkovice 59, 564 01 ŽAMBERK
Hana Jeništová, Horní Dobrouč 1, 561 02 Dolní Dobrouč
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 PARDUBICE
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 6
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
(dle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou):
V souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona, v úkonech v řízení doručovaných veřejnou
vyhláškou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru.
Účastníky řízení jsou vlastníci následujících pozemků:
836/1, 836/4, 4412, 829, 790/1, 837, 115/3, 115/4, 93/1, 1473, 91/1, 91/2, 1541/9, 1541/1,
1541/10, 73/1, 1472, 59/14, 59/13, 59/4, 59/2, 48/1, 44/4, 44/7, 44/3, 44/2, st.143, 112/5,
1090/2, 1090/1, 1425/4, v kat. území Helvíkovice
a vlastníci následujících staveb:
všichni vlastníci dopravní a technické infrastruktury v zájmovém území.
Dotčené orgány (doporučeně na dodejku):
Krajský úřad PK, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 532 11
PARDUBICE
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie PK, odbor služby dopravní policie, Na
Spravedlnosti 2516, 530 48 PARDUBICE
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán správy lesů, Nádražní 833, 564 01 ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE – vodoprávní úřad, Nádražní 833, 564 01
ŽAMBERK
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Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán nakládání s odpady, Nádražní 833, 564 01
ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, odbor SPDO – silniční správní úřad, Nádražní 833, 564 01
ŽAMBERK

UPOZORNĚNÍ!
Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 26
odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(podpis a razítko)

(podpis a razítko)
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