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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 24.1.2018 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kterého
zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice (dále jen
"žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

"České Lhotice, rekonstrukce vedení NN, kNN - IE-12-2006326" České Lhotice (dále jen
"stavba") na pozemku st. p. 1/1, st. p. 1/2, st. p. 2, st. p. 3/1, st. p. 4, st. p. 5, st. p. 9, st. p. 10, st. p. 13, st.
p. 14, st. p. 16, st. p. 17, st. p. 20, st. p. 21, st. p. 23, st. p. 26, st. p. 27/1, st. p. 28, st. p. 29, st. p. 75, st. p.
76, st. p. 80, st. p. 84, st. p. 87, st. p. 88, st. p. 98, st. p. 99, st. p. 100, st. p. 269/1, parc. č. 4 (zahrada),
parc. č. 5 (zahrada), parc. č. 6 (zahrada), parc. č. 7 (zahrada), parc. č. 14/1 (ostatní plocha), parc. č. 24
(zahrada), parc. č. 30, parc. č. 36 (zahrada), parc. č. 40 (zahrada), parc. č. 45 (zahrada), parc. č. 46
(zahrada), parc. č. 47 (zahrada), parc. č. 49 (zahrada), parc. č. 51 (ostatní plocha), parc. č. 598/8 (orná
půda), parc. č. 1109/2 (orná půda), parc. č. 1122/3 (zahrada), parc. č. 1122/9 (ostatní plocha), parc. č.
1122/10 (zahrada), parc. č. 1123/2 (zahrada), parc. č. 1123/8 (zahrada), parc. č. 1123/9 (zahrada), parc. č.
1134/3 (zahrada), parc. č. 1134/4 (ostatní plocha), parc. č. 1134/6 (ostatní plocha), parc. č. 1134/8 (ostatní
plocha), parc. č. 1135 (ostatní plocha), parc. č. 1136 (ostatní plocha), parc. č. 1182 (ostatní plocha), parc.
č. 1185/1 (orná půda), parc. č. 1189 (ostatní plocha), parc. č. 1233 (ostatní plocha), parc. č. 1234 (ostatní
plocha), parc. č. 1242 (ostatní plocha), parc. č. 1243 (ostatní plocha) v katastrálním území České Lhotice.
Stavba obsahuje:
Náhrada stávajícího vrchního vedení zemním kabelovým vedením 1 kV v celkové délce cca 1385 m,
Hlavní domovní vedení – přepojení jednotlivých odběrných míst v celkové délce 380 m
Oprava trafostanice – výměna rozvaděče NN, výměna pojistkových spodků na VN, oprava uzemnění,
výměna transformátoru, související práce
demontáž stávajícího vrchního vedení v dotčeném území
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, ověřené v územním řízení,
zpracované firmou MONTPROJEKT a.s. Pardubice; případné další změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
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Stavbou nesmí být dotčeny sousední pozemky a stavby. Demontáž stávajícího vrchního vedení bude
provedena tak, aby nedošlo k poškození dotčených pozemků a staveb.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 (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).
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem. Umístění pojistkových skříní a dalších nadzemních prvků nesmí bránit používání
přilehlých nemovitostí.
5. Stavba bude provedena pouze z materiálů schválených státní zkušebnou.
6. Před zahájením stavby budou vytýčeny stávající inženýrské sítě. Případné křížení nebo souběh musí
být proveden v souladu s požadavky prostorové normy a s požadavky správců sítí.
7. Křížení se stávajícími sítěmi musí respektovat platné předpisy, před záhozem bude protokolárně
provedeno převzetí se správcem sítě.
8. Stavebník průběhu přípravy stavby uzavře s oprávněnou organizací dohodu o provedení záchranného
archeologického výzkumu. Ke kolaudaci bude předložen expertní list, případně závěrečná zpráva
jako doklad o provedeném archeologickém výzkumu.
9. Případné archeologické nálezy budou neprodleně ohlášeny oprávněné organizaci.
10. Archeologický nález i naleziště musí být podle §23 odst. 3 památkového zákona ponecháno beze
změny až do prohlídky oprávněnou organizací, nejméně však 5 pracovních dnů po oznámení.
11. Termín zahájení stavby bude v předstihu oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a
vlastníkům, uživatelům, případně nájemcům zemědělských pozemků.
12. Stavbou nesmí docházet k poškozování dotčených pozemků a k narušení hydrologických poměrů
v území. Případné narušení melioračního systému bude na náklady investora stavby odstraněno.
13. V případě, že zábor zemědělské půdy při stavbě přesáhne dobu jednoho roku, je nutné v souladu s §9
zákona o ochraně ZPF požádat MěÚ Chrudim, odb. ŽP o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF.
14. Veškeré pozemky budou po dokončení prací neprodleně uvedeny do původního stavu, včetně osetí
trvalými porosty a protokolárně předány vlastníkům.
15. K zásypu musí být použita výhradně čistá výkopová zemina bez příměsí asfaltu, stavební suti nebo
jiných odpadů.
16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
na výstavbu.
17. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit
stavebnímu úřadu.
18. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek.
Stavební úřad provede vzhledem k rozsahu stavby pouze závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
19. Před zahájením prací požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání
komunikací pro stavební práce. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR k přechodnému
dopravnímu značení.
20. Křížení kabelového vedení s komunikací bude provedeno protlakem, pokud to bude technicky možné.
Případný překop a zásahy do komunikací budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
21. Umístění výše uvedené stavby svou polohou nesmí bránit údržbě, případně rozšíření komunikace
22. Při provádění výkopových prací je nutno dbát na ochranu kořenového systému stromů, případné
poškození bude neprodleně odborně ošetřeno. V nejvyšší možné míře bude chráněna vzrostlá zeleň,
případné zásahy budou předem projednány s orgánem ochrany přírody.
23. Případná mezideponie vybouraného materiálu musí být zabezpečena před nežádoucím odkládáním
dalších odpadů. Za likvidaci nelegální skládky zodpovídá stavebník.
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24. S odpady, vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001Sb. o odpadech,
v platném znění. Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie, bude zajištěno jejich přednostní
využití v souladu se zákonem, předávány budou pouze oprávněné osobě. Nevytříditelné zbytky budou
likvidovány v souladu s platnými předpisy.
25. Při provádění prací musí být zabezpečena ochrana vod proti znečištění ropnými a jinými látkami. Na
staveništi musí být umístěny prostředky pro likvidaci úniku škodlivých látek v případě havárie.
26. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.4.2021.
27. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu, žádost bude předložena
s příslušnými přílohami dle platných předpisů.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1) písm.a:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Odůvodnění:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, kterého
zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice (dále jen
"žadatel") podal dne 24.1.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "České Lhotice,
rekonstrukce vedení NN, kNN - IE-12-2006326" České Lhotice na pozemcích v katastrálním území
České Lhotice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), opatřením ze dne 31.1.2018 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení. Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel
z ustanovení §85 stavebního zákona, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznámil
stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce MěÚ
Nasavrky dne 1.2.2018 a sejmuta 17.2.2018, zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce MěÚ
Nasavrky. Zároveň byl dokument zveřejněn na úřední desce (i el. desce) Obce České Lhotice
Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a podklady k řízení jsou
dostatečné k posouzení věci, upustil stavební úřad od místního šetření a ústního jednání a stanovil lhůtu
15 dnů k podání námitek. Zároveň s oznámením v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu poučil stavební
úřad účastníky řízení, že mají před vydání územního rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, a to ve lhůtě do 7 dnů po stanovené lhůtě k podání námitek.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že umístění stavby
je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad zajistil
vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními
předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Podklady územního rozhodnutí:
- projektová dokumentace zpracovaná firmou MONTPROJEKT a.s. Pardubice
- smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j. 0100886382 ze dne 6.3.2018
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j. 1095033541 ze dne 1.11.2017
- vyjádření CETIN a.s. č.j.724097/16 ze dne 5.10.2016
- vyjádření RWE a.s. č.j.5001531235 ze dne 12.6.2017
- vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim a.s. č.j.016070030932 ze dne 5.10.2016
- stanovisko MěÚ Chrudim , odb. ŽP č.j CR 034810/2017OŽP/Ry ze dne 12.6.2017
- stanovisko MěÚ Chrudim , odb. ŽP, odb. PP č.j.034814/2017 OŽP/Mk ze dne 16.6.2017
- stanovisko MěÚ Chrudim , odb. školství a památkové péče č.j.035730/2017 NL ze dne 9.6.2017
- rozhodnutí MěÚ Chrudim , odb. dopravy č.j.041036/2017 Pe ze dne 29.8.2017
- závazné stanovisko AOPK CR SCHKO Železné hory č.j.02544/VC/17 ze dne 12.6.2017
- vyjádření Povodí Labe s.p. Hradec Králové č.j. PVZ/17/20640/Ka/0 ze dne 5.6.2017
- stanovisko Lesy ČR správa toků Hradec Králové LCR 953/003497/2017 ze dne 20.9.2017
- vyjádření Regionální muzeum Chrudim č.j. 299/2017 ze dne 30.5.2017
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- vyjádření KŘ Policie Pk, DI Chrudim č.j.KRPE-42325-1/ČJ-2017-170306 ze dne 14.6.2017
- vyjádření SÚS Pk č.j. SUSPK-3227/2017 ze dne 6.6.2017
- stanovisko HZS PK , územní odbor Chrudim č.j. HSPA-40-296/2017 ze dne 8.6.2017
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: vlastníci pozemků st. p. 26, 29, 87, 4, 1/1, 20, 10, 14, 13, 75, 16,
17, 76, 99, 100, 84, 88, 98, 269/1, 21, 23, 5, 3/1, 2, 1/2, 9, 1134/3, 28, 27/1, 80, parc. č. 5, 1242, 24, 1233,
1234, 1134/6, 1134/8, 1134/4, 1243, 1185/1, 1182, 1122/9, 1122/3, 1123/2, 1122/10, 1123/8, 1123/9,
1109/2, 30, 36, 1189, 40, 51, 49, 46, 47, 45, 7, 1135, 6, 1136, 4, 14/1, 598/8 v katastrálním území České
Lhotice.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Nebyly vzneseny
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a
stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jaromír Velehradský
vedoucí odboru výstavby MěÚ Nasavrky

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 7.2.2018.

K vyvěšení na úředních deskách:
MěÚ Nasavrky
OÚ České Lhotice
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Obdrží:
účastníci (dodejky) ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín 2 prostřednictvím
MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem, sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2082, 530 02 Pardubice 2
Obec České Lhotice, IDDS: vnyb2mr, sídlo: České Lhotice č.p. 35, 538 25 Nasavrky
Ing. Vladimír Adámek, Staré Jesenčany č.p. 4, 530 02 Pardubice 2
MUDr. Elena Adámková, Staré Jesenčany č.p. 4, 530 02 Pardubice 2
Miloš Anděl, Hradištní č.p. 1193, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Pavel Bareš, České Lhotice č.p. 40, 538 25 Nasavrky
Blanka Barešová, České Lhotice č.p. 40, 538 25 Nasavrky
Vlasta Bartasová, České Lhotice č.p. 24, 538 25 Nasavrky
Petr Bohuněk, Mládežnická č.p. 1024, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Jaroslava Bohuňková, České Lhotice č.p. 57, 538 25 Nasavrky
Ing. Věra Březinová, Salavcova č.p. 716, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Miloš Čapek, České Lhotice č.p. 21, 538 25 Nasavrky
Marie Čapková, České Lhotice č.p. 21, 538 25 Nasavrky
Luboš Fiala, Sokolohradská č.p. 495, 583 01 Chotěboř
Jiří Fotr, České Lhotice č.p. 65, 538 25 Nasavrky
Jarmila Fotrová, České Lhotice č.p. 192, 538 25 Nasavrky
Mgr. Martina Halámková, České Lhotice č.p. 24, 538 25 Nasavrky
Tomáš Havel, České Lhotice č.p. 32, 538 25 Nasavrky
Lenka Havlová, České Lhotice č.p. 32, 538 25 Nasavrky
David Hejn, České Lhotice č.p. 31, 538 25 Nasavrky
Jitka Hejnová, České Lhotice č.p. 31, 538 25 Nasavrky
Miroslav Hoza, Karlova č.p. 164/28, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jiří Jeníček, České Lhotice č.p. 28, 538 25 Nasavrky
Martin Jeníček, U Stadionu č.p. 730, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Zdeňka Jeníčková, České Lhotice č.p. 28, 538 25 Nasavrky
Jindřiška Jiroutová, České Lhotice č.p. 37, 538 25 Nasavrky
František Kolář, Sokolovská č.p. 2341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Jaroslav Kolář, České Lhotice č.p. 33, 538 25 Nasavrky
Hana Kolářová, České Lhotice č.p. 33, 538 25 Nasavrky
MUDr. Ladislav Korábek, Krychnov č.p. 2, 280 02 Kolín 2
Ing. Milan Korbel, České Lhotice č.p. 24, 538 25 Nasavrky
Antonín Lentes, České Lhotice č.p. 24, 538 25 Nasavrky
ak.mal. Jan Merta, Malá Strana č.p. 401, 118 00 Praha 011
PhDr. Lenka Mertová, Újezd č.p. 401, Malá Strana, 118 00 Praha 011
Patrik Návrat, České Lhotice č.p. 24, 538 25 Nasavrky
Ing. Lucie Návratová, České Lhotice č.p. 24, 538 25 Nasavrky
Milan Nepivoda, Hradiště č.p. 44, České Lhotice, 538 25 Nasavrky
Jaromír Půlpán, České Lhotice č.p. 19, 538 25 Nasavrky
Nataša Půlpánová, České Lhotice č.p. 19, 538 25 Nasavrky
David Secký, České Lhotice č.e. 188, 538 25 Nasavrky
Ing. Vilém Svoboda, Valachův žleb č.p. 4894, 760 05 Zlín 5
Jiří Škvrňák, Na Šancích č.p. 1177, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Miluše Škvrňáková, Na Šancích č.p. 1177, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Miroslav Švadlenka, Topolská č.p. 754, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Miroslav Švadlenka, České Lhotice č.p. 22, 538 25 Nasavrky
Věra Švadlenková, České Lhotice č.p. 22, 538 25 Nasavrky
Vlastimil Tocháček, Varšavská č.p. 213, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Zdeňka Tocháčková, Kosmonautů č.p. 248, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Věra Tomková, Krupín č.p. 24, Miřetice, 538 25 Nasavrky
Ing. Vendula Velková, Horní č.p. 313, Nové Homole, 370 01 České Budějovice 1
Miloš Záleský, Kunčí č.p. 72, 538 21 Slatiňany
Květa Zipsová, Veletržní č.p. 824, Holešovice, 170 00 Praha 7
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9, sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, , 530 02 Pardubice 2
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Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq, sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice
Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IDDS: gbrg45n, sídlo: Horní Bradlo č.p. 57, 539 53 Horní Bradlo
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2, sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86, sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor školství, , kultury, sportu a památkové péče, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastrukt, IDDS: hjyaavk,
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Regionální pracoviště Východní Čechy (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), Správa
Chráněné krajinné oblasti Železné hory, IDDS: kpddyvy
sídlo: Jiráskova č.p. 1665, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
K vyvěšení na úředních deskách:
MěÚ Nasavrky
OÚ České Lhotice
Toto rozhodnutí /oznámení/ musí být vyvěšeno po dobu nejméně plných 15 dnů, tj. den vyvěšení a
sejmutí se nepočítá, 15 dnem vyvěšení nasávají účinky doručení.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

