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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"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 
až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou 
dne 22.11.2012 podali Marie Staňková, nar. 12.4.1951, Nezvalova č.p. 669, 537 01  Chrudim, Mgr. Josef 
Staněk, nar. 2.7.1951, Nezvalova č.p. 669, 537 01  Chrudim, které zastupuje Ing. Jan Půlpán, IČO 
60107219, nar. 4.4.1965, Václavská č.p. 1033, 537 01  Chrudim (dále jen "stavebník"), a na základě 
tohoto přezkoumání: 

I.  Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: "P řípojka NN k rekreační chatě" České Lhotice, Hradiště (dále jen "stavba") na pozemku 
parc. č. 860, 932/2, 1206/1, 1232 v katastrálním území České Lhotice. 

Popis stavby: přípojka NN k rekreační chatě, částečně vrchním vedením, částečně zemním kabelem, 
vedená z místa napojení ze stávajícího sloupu závěsným kabelem AYKYz 4x25 mm2 přes komunikaci, 
podél komunikace na 3 ks nově zřízených sloupech, poté svedena do zemního kabelu AYKY 4x25 mm2, 
vedena krajem místní komunikace a ukončena v pilířku u RCH. 

II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 860, 932/2, 1206/1, 1232 v katastrálním území České 
Lhotice, tak jak je  zakresleno v dokumentaci předložené k územnímu řízení. 

III.  Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení; případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu  
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3. Stavbou nesmí být dotčeny sousední pozemky a stavby. 

4.   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). 

5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem. 

6. Stavba bude provedena pouze z materiálů schválených státní zkušebnou. 

7. 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. 

8. Případné archeologické nálezy budou neprodleně ohlášeny oprávněné organizaci. 

9. 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. 

10.  Případné narušení melioračního systému bude na náklady investora stavby odstraněno. 

11. Veškeré pozemky budou po dokončení prací neprodleně uvedeny do původního stavu, včetně osetí 
trvalými porosty.  

12. K zásypu musí být použita výhradně čistá výkopová zemina bez příměsí asfaltu, stavební suti nebo 
jiných odpadů. 

13. Termín zahájení stavby bude v předstihu oznámen vlastníkům, uživatelům, případně nájemcům 
zemědělských pozemků. 

14. Termín zahájení výkopových prací bude oznámen SCHKO Železné hory minimálně s dvoudenním 
předstihem. 

15. Při provádění výkopových prací bude zachována  minimální bezzásahová vzdálenost 3 m od paty 
kmenů ovocných dřevin na p.p.č. 918/1. 

16. 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. 

17. Případná mezideponie  vybouraného materiálu musí být zabezpečena před nežádoucím odkládáním 
dalších odpadů. Za likvidaci nelegální skládky zodpovídá stavebník. 

18. 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. 

19. Umístění výše uvedené stavby svou polohou nesmí bránit  údržbě, případně rozšíření komunikace. 

20. Do stávajícího dopravního prostoru silnice nebude osazena ani do něho nebude zasahovat žádná část 
stavby, zařízení nebo jiné překážky. Nové podpěrné sloupy musí být umístěny min. 0,5 m za vnějším 
okrajem vozovky silnice. 

21. Závěsný kabel bude umístěn v minimální podvěsné výšce 5m. 

22. Budou respektovány veškeré stávající inženýrské sítě, umístění elektrorozvodů musí respektovat 
prostorové uspořádání dané platnými předpisy, případně požadavky správců sítí. 

23. 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. 

24. Před zahájením prací požádá zhotovitel díla MěÚ Chrudim, odb. dopravy o povolení zvláštního 
užívání komunikací pro stavební práce. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR 
k přechodnému dopravnímu značení a souhlasem SÚS Pk. 

25. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

26. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek. 
Stavební úřad provede  vzhledem k rozsahu stavby pouze závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. 
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27. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.3.2016  
28. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu, žádost bude předložena 

s příslušnými přílohami dle platných předpisů.  

IV.  Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Námitce účastníka řízení Olgy a Lukáše Malinských, se vyhovuje. 

V.  Stavební povolení je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Mgr. Josef Staněk, nar. 2.7.1951, Nezvalova č.p. 669, 537 01  Chrudim 
Marie Staňková, nar. 12.4.1951, Nezvalova č.p. 669, 537 01  Chrudim 

Odůvodnění: 

Dne 22.11.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.  

 Městský úřad Nasavrky, odbor výstavby, (dále jen „stavební úřad“) jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil předložené žádosti a protože 
podmínky v území jsou jednoznačné,  rozhodl podle ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu 
s obecnou úpravou obsaženou v ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní 
řád') ve znění pozdějších předpisů, spojit obě řízení. 

      Opatřením ze dne 10.12.2012 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení podle §87 odst. 1 
stavebního zákona a zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení, 
dotčeným orgánům a veřejnosti. Veřejnosti oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou 
vyhláškou. Účastníkům územního a stavebního řízení oznámil zahájení stavebního řízení jednotlivě. 
K projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na 17.1.2013. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno 
na úřední desce stavebního úřadu od 11.12.2012 do  27.12.2012. Současně bylo vyvěšeno na elektronické 
úřední  desce MěÚ Nasavrky. Zároveň bylo zveřejněno na úřední desce OBCE České Lhotice. 

     Z ústního jednání vyplynula nutnost změnit navrhovanou trasu tak, aby nedošlo k omezení práv 
vlastníků sousední nemovitosti. Stavební úřad vyzval stavebníka k předložení variantního řešení a jeho 
projednání se SCHKO Železné hory. Po předložení schválené změněné dokumentace stavební úřad zjistil, 
že novým řešením jsou dotčena práva vlastníků p.p.č.918/1. Stavební úřad opatřením ze dne 5.2.2013 
vyzval vlastníky tohoto pozemku, aby se ve stanovené lhůtě k záměru vyjádřili. Po uplynutí stanovené 
lhůty pokračoval v řízení. 

     Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby 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. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec České Lhotice, Lukáš Malínský, Eva Červená, Ladislav Paulus, Olga Malínská, Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje, Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce a.s., MUDr. Ladislav 
Korábek, Věra Sankotová, Věra Korábková 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Při místním šetření vznesli účastníci řízení Lukáš a Olga Malinských námitku – nesouhlas s umístěním 
sloupu nově navrhované přípojky na hranici pozemku v jejich vlastnictví ve vzd. cca 2 m od rohu objektu 
a zároveň navrhli řešení, spočívající v přeložení trasy na protější stranu silnice. Stavební úřad po 
posouzení věci a projednání s účastníky řízení a orgány veřejné správy námitce vyhověl v plném rozsahu. 
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Připomínky 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. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, 
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

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. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 

 
 
 
 

Jaromír Velehradský v. r. 
vedoucí odboru výstavby MěÚ Nasavrky 

  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 300 Kč byl zaplacen dne 17.1.2013. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): 
Ing. Jan Půlpán, Václavská č.p. 1033, 537 01 Chrudim 1 
Mgr. Josef Staněk, Nezvalova č.p. 669, 537 01 Chrudim 1 
Marie Staňková, Nezvalova č.p. 669, 537 01 Chrudim 1 
Eva Červená, K Jarošku č.p. 444, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic 
Olga Malínská, U Parku č.p. 267, 538 25 Nasavrky 
Lukáš Malínský, U Parku č.p. 267, 538 25 Nasavrky 
Ladislav Paulus, Tovární č.p. 398, 538 21 Slatiňany 
MUDr. Ladislav Korábek, Krychnov č.p. 2, 280 02  Kolín 2 
Věra Sankotová, Rabyňská č.p. 744/4, Kamýk, 142 00  Praha 411 
Věra Korábková, Hradiště č.p. 3, České Lhotice, 538 25  Nasavrky 
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
Obec České Lhotice, IDDS: vnyb2mr, sídlo: České Lhotice, 538 25 Nasavrky 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq, sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou 266, 140 00 Praha 4 
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Dotčené orgány státní správy (prostřednictvím datové zprávy) 
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi, sídlo: Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, odbor ŽP, IDDS: 3y8b2pi, sídlo: Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, odbor školství, , kultury, sportu a památkové péče, IDDS: 3y8b2pi 
sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi 
sídlo: Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1 
AOPK ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory a KS Pardubice, IDDS: kpddyvy 
sídlo: Náměstí č.p. 317, 538 25 Nasavrky 
 
 
 
 
K vyvěšení na úředních deskách: 
Město Nasavrky 
OBEC České Lhotice 
 
 
Toto  rozhodnutí / oznámení /  musí být vyvěšeno nejméně po dobu plných 15 dnů, tj. den vyvěšení 
a sejmutí se nepočítá, 15 dnem vyvěšení nastávají účinky doru čení. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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