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 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel. 494 509 111, fax. 494 534 440, E-mail. podatelna@rychnov-city.cz 

Č.j.: VÝST-10911/10 -10911/2010/Sy Rychnov nad Kněžnou, dne 30. června 2010 
Vyřizuje: František Sýkora 

e-mail: Frantisek.Sykora@rychnov-city.cz 

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ  
 

 

 
Dne 21. 4. 2010 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2, zast. Ing. 
Milanem Soukupem, Jeremiášova č.p.870, Praha 5, 155 43  Praha žádost o vydání územního 
rozhodnutí  
o změně stavby: "Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí, vedení  110 kV" na pozemku: 
parcela číslo dle KN 5129; 5128; 5138; 5137; 5136; 5135; 5134; 5133; 5132; 5131; 5130; 1771/1 
v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, pozemková parcela číslo dle KN 3492; 3468; 3466; 3417; 3630; 
3631; 3368; 3298; 3259; 3201; 3653; 3148; 3107; 3254/1; 3147; 3082; 3083; 3015; 3039; 3011; 
3010; 3002; 3019; 3009; 3647; 3047; 3035; 3034; 3063; 3001; 749/1; 382/1; 383; 366; 375; 362; 
364; 365/3; 360; 3325; 3326; 3350; 3391; 3445; 3476; 3477; 3496/1 v k.ú. Lipovka u RK, dle KN 
3067; 3062; 3073 v k.ú. Slemeno u RK, dle KN 3308; 3301; 3302; 3212; 3263; 3292; 3427; 3188; 
3299; 3274; 3284; 3295; 3279; 3271; 3445/1; 3319; 3313; 3334; 3309; 3298; 3280; 3297; 3318; 
3315; 406; 405; 3324; 3340; 3378; 3345; 3446; 3276; 3330; 3362; 498; 500; 3363; 3272; 3372 
v k.ú. Libel, dle KN 238; 918/8; 323; 324; 211; 202; 326; 200/1; 200/4; 200/3; 328;  dle PK 232; 
233; 214; 212; 210/1; 209; 206 v k.ú. Hřibiny, dle KN 918/8; 710/1; 706/2; 697; 1338; 627/7; 1244;  
1310/1, dle PK  707; 706/1; 703; 695; 694; 700/1; 693/1; 692; 677; 678/2; 678/1; 679; 1250; 625; 
627/1; 628/1; 633/1; 631; 517/14; 517/10; 517/8; 1238; 517/9; 520/5; 590/3; 484/9; 590/13; 590/1; 
540; 535/5; 527; 528/1; 526; 529/2; 440; 1230/1; 442/2; 442/3; 442/4; 446; 447; 451; 465; 452; 
453; 454; 455; 456; 398; 399/1; 404/2; 404/1; 406/1; 405 v k.ú. Častolovice, dle KN 912; 889/1; 
890/3; 891/1; 871/3; 871/2; 864; 913  v k.ú. Olešnice u RK, dle KN 1182; 1121; 1181; 516/1; 
1125/1; 1052/2; 595/3; 595/5; 595/6; 1051; 5; 2/1; 1/2; 1/1; 2/3; 606; 1133; 610/1;  623, dle PK 
464/1; 464/2; 465; 471; 512; 506; 505; 504; 1125/2; 523; 522/1; 526/2; 526/1; 525; 1056/2; 579/1; 
579/2; 580; 612/1; 612/2; 612/3; 612/4; 612/5; 612/6; 612/7; 612/8; 612/9; 612/10; 1178/1; 613/1; 
613/2; 613/3; 613/4; 613/5; 613/6; 613/7; 613/8; 614; 623; 629; 630/1; 631; 634; 471; 506; 526/2 
v k.ú. Čestice u Častolovic, dle KN 692/12; 692/1; 694/28; 704/13; 706/3; 719/1; 719/10; 916/12; 
1010/4; 1318/1; 1016; 1013/22; 1317 dle PK 1209; 565/1; 563/1; 563/2; 568; 582/3; 582/1; 584/1; 
1217; 594; 1224; 600; 613; 1229; 614; 621/1; 647; 646; 645; 1230; 642; 640; 667/1; 669/1; 669/4; 
669/5; 669/3; 1233; 719/; 720/3; 1239/1; 726; 737; 736; 745; 1243/1; 770; 1246; 774/1; 789; 
1249/1; 844; 865; 1256; 871; 884; 886; 1257; 918; 1260; 917; 950; 1265; 952; 962/1; 1268; 964; 
989/1; 989/3; 990/1;  1199/3; 1018/1; 1007; 1010/3; 1010/1; 1011; 1013/19; 1013/18; 1013/17; 
1013/16; 1013/14; 1013/15; 1013/12; 1013/11; 1013/10; 1013/17; 1013/14 v k.ú. Lípa nad Orlicí, 
dle KN 1446/2; 1569 v k.ú. Týniště nad Orlicí. 

.  
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Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení  
§ 13 odst. 1 písm. f 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 § 81 
stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření 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 

 

r o z h o d n u t í  o  z měn ě  s t a v b y  
 
"Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí, vedení  110 kV" na pozemku: parcela číslo dle KN 
5129; 5128; 5138; 5137; 5136; 5135; 5134; 5133; 5132; 5131; 5130; 1771/1 v k.ú. Rychnov nad 
Kněžnou, pozemková parcela číslo dle KN 3492; 3468; 3466; 3417; 3630; 3631; 3368; 3298; 3259; 
3201; 3653; 3148; 3107; 3254/1; 3147; 3082; 3083; 3015; 3039; 3011; 3010; 3002; 3019; 3009; 
3647; 3047; 3035; 3034; 3063; 3001; 749/1; 382/1; 383; 366; 375; 362; 364; 365/3; 360; 3325; 
3326; 3350; 3391; 3445; 3476; 3477; 3496/1 v k.ú. Lipovka u RK, dle KN 3067; 3062; 3073 v k.ú. 
Slemeno u RK, dle KN 3308; 3301; 3302; 3212; 3263; 3292; 3427; 3188; 3299; 3274; 3284; 3295; 
3279; 3271; 3445/1; 3319; 3313; 3334; 3309; 3298; 3280; 3297; 3318; 3315; 406; 405; 3324; 3340; 
3378; 3345; 3446; 3276; 3330; 3362; 498; 500; 3363; 3272; 3372 v k.ú. Libel, dle KN 238; 918/8; 
323; 324; 211; 202; 326; 200/1; 200/4; 200/3; 328;  dle PK 232; 233; 214; 212; 210/1; 209; 206 
v k.ú. Hřibiny, dle KN 918/8; 710/1; 706/2; 697; 1338; 627/7; 1244;  1310/1, dle PK  707; 706/1; 
703; 695; 694; 700/1; 693/1; 692; 677; 678/2; 678/1; 679; 1250; 625; 627/1; 628/1; 633/1; 631; 
517/14; 517/10; 517/8; 1238; 517/9; 520/5; 590/3; 484/9; 590/13; 590/1; 540; 535/5; 527; 528/1; 
526; 529/2; 440; 1230/1; 442/2; 442/3; 442/4; 446; 447; 451; 465; 452; 453; 454; 455; 456; 398; 
399/1; 404/2; 404/1; 406/1; 405 v k.ú. Častolovice, dle KN 912; 889/1; 890/3; 891/1; 871/3; 871/2; 
864; 913  v k.ú. Olešnice u RK, dle KN 1182; 1121; 1181; 516/1; 1125/1; 1052/2; 595/3; 595/5; 
595/6; 1051; 5; 2/1; 1/2; 1/1; 2/3; 606; 1133; 610/1;  623, dle PK 464/1; 464/2; 465; 471; 512; 506; 
505; 504; 1125/2; 523; 522/1; 526/2; 526/1; 525; 1056/2; 579/1; 579/2; 580; 612/1; 612/2; 612/3; 
612/4; 612/5; 612/6; 612/7; 612/8; 612/9; 612/10; 1178/1; 613/1; 613/2; 613/3; 613/4; 613/5; 613/6; 
613/7; 613/8; 614; 623; 629; 630/1; 631; 634; 471; 506; 526/2 v k.ú. Čestice u Častolovic, dle KN 
692/12; 692/1; 694/28; 704/13; 706/3; 719/1; 719/10; 916/12; 1010/4; 1318/1; 1016; 1013/22; 1317 
dle PK 1209; 565/1; 563/1; 563/2; 568; 582/3; 582/1; 584/1; 1217; 594; 1224; 600; 613; 1229; 614; 
621/1; 647; 646; 645; 1230; 642; 640; 667/1; 669/1; 669/4; 669/5; 669/3; 1233; 719/; 720/3; 
1239/1; 726; 737; 736; 745; 1243/1; 770; 1246; 774/1; 789; 1249/1; 844; 865; 1256; 871; 884; 886; 
1257; 918; 1260; 917; 950; 1265; 952; 962/1; 1268; 964; 989/1; 989/3; 990/1;  1199/3; 1018/1; 
1007; 1010/3; 1010/1; 1011; 1013/19; 1013/18; 1013/17; 1013/16; 1013/14; 1013/15; 1013/12; 
1013/11; 1013/10; 1013/17; 1013/14 v k.ú. Lípa nad Orlicí, dle KN 1446/2; 1569 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí. 

 
Stavba obsahuje: 
Obnova stávajícího nadzemního vedení 110 kV na stožárových konstrukcích při zachování trasy. 

 
Pro změnu stavby a projektovou přípravu změny stavby se stanoví tyto podmínky: 
 
1. Stavba bude umístěna na pozemku parcela číslo dle KN 5129; 5128; 5138; 5137; 5136; 5135; 

5134; 5133; 5132; 5131; 5130; 1771/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, pozemková parcela číslo 
dle KN 3492; 3468; 3466; 3417; 3630; 3631; 3368; 3298; 3259; 3201; 3653; 3148; 3107; 
3254/1; 3147; 3082; 3083; 3015; 3039; 3011; 3010; 3002; 3019; 3009; 3647; 3047; 3035; 3034; 
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3063; 3001; 749/1; 382/1; 383; 366; 375; 362; 364; 365/3; 360; 3325; 3326; 3350; 3391; 3445; 
3476; 3477; 3496/1 v k.ú. Lipovka u RK, dle KN 3067; 3062; 3073 v k.ú. Slemeno u RK, dle 
KN 3308; 3301; 3302; 3212; 3263; 3292; 3427; 3188; 3299; 3274; 3284; 3295; 3279; 3271; 
3445/1; 3319; 3313; 3334; 3309; 3298; 3280; 3297; 3318; 3315; 406; 405; 3324; 3340; 3378; 
3345; 3446; 3276; 3330; 3362; 498; 500; 3363; 3272; 3372 v k.ú. Libel, dle KN 238; 918/8; 
323; 324; 211; 202; 326; 200/1; 200/4; 200/3; 328;  dle PK 232; 233; 214; 212; 210/1; 209; 206 
v k.ú. Hřibiny, dle KN 918/8; 710/1; 706/2; 697; 1338; 627/7; 1244;  1310/1, dle PK  707; 
706/1; 703; 695; 694; 700/1; 693/1; 692; 677; 678/2; 678/1; 679; 1250; 625; 627/1; 628/1; 
633/1; 631; 517/14; 517/10; 517/8; 1238; 517/9; 520/5; 590/3; 484/9; 590/13; 590/1; 540; 
535/5; 527; 528/1; 526; 529/2; 440; 1230/1; 442/2; 442/3; 442/4; 446; 447; 451; 465; 452; 453; 
454; 455; 456; 398; 399/1; 404/2; 404/1; 406/1; 405 v k.ú. Častolovice, dle KN 912; 889/1; 
890/3; 891/1; 871/3; 871/2; 864; 913  v k.ú. Olešnice u RK, dle KN 1182; 1121; 1181; 516/1; 
1125/1; 1052/2; 595/3; 595/5; 595/6; 1051; 5; 2/1; 1/2; 1/1; 2/3; 606; 1133; 610/1;  623, dle PK 
464/1; 464/2; 465; 471; 512; 506; 505; 504; 1125/2; 523; 522/1; 526/2; 526/1; 525; 1056/2; 
579/1; 579/2; 580; 612/1; 612/2; 612/3; 612/4; 612/5; 612/6; 612/7; 612/8; 612/9; 612/10; 
1178/1; 613/1; 613/2; 613/3; 613/4; 613/5; 613/6; 613/7; 613/8; 614; 623; 629; 630/1; 631; 634; 
471; 506; 526/2 v k.ú. Čestice u Častolovic, dle KN 692/12; 692/1; 694/28; 704/13; 706/3; 
719/1; 719/10; 916/12; 1010/4; 1318/1; 1016; 1013/22; 1317 dle PK 1209; 565/1; 563/1; 563/2; 
568; 582/3; 582/1; 584/1; 1217; 594; 1224; 600; 613; 1229; 614; 621/1; 647; 646; 645; 1230; 
642; 640; 667/1; 669/1; 669/4; 669/5; 669/3; 1233; 719/; 720/3; 1239/1; 726; 737; 736; 745; 
1243/1; 770; 1246; 774/1; 789; 1249/1; 844; 865; 1256; 871; 884; 886; 1257; 918; 1260; 917; 
950; 1265; 952; 962/1; 1268; 964; 989/1; 989/3; 990/1;  1199/3; 1018/1; 1007; 1010/3; 1010/1; 
1011; 1013/19; 1013/18; 1013/17; 1013/16; 1013/14; 1013/15; 1013/12; 1013/11; 1013/10; 
1013/17; 1013/14 v k.ú. Lípa nad Orlicí, dle KN 1446/2; 1569 v k.ú. Týniště nad Orlicí., jak je 
zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1: 10 000, který je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

2. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., určuje stavební pozemek na částech 
pozemků parcela číslo dle KN 5129; 5128; 5138; 5137; 5136; 5135; 5134; 5133; 5132; 5131; 
5130; 1771/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, pozemková parcela číslo dle KN 3492; 3468; 3466; 
3417; 3630; 3631; 3368; 3298; 3259; 3201; 3653; 3148; 3107; 3254/1; 3147; 3082; 3083; 3015; 
3039; 3011; 3010; 3002; 3019; 3009; 3647; 3047; 3035; 3034; 3063; 3001; 749/1; 382/1; 383; 
366; 375; 362; 364; 365/3; 360; 3325; 3326; 3350; 3391; 3445; 3476; 3477; 3496/1 v k.ú. 
Lipovka u RK, dle KN 3067; 3062; 3073 v k.ú. Slemeno u RK, dle KN 3308; 3301; 3302; 3212; 
3263; 3292; 3427; 3188; 3299; 3274; 3284; 3295; 3279; 3271; 3445/1; 3319; 3313; 3334; 3309; 
3298; 3280; 3297; 3318; 3315; 406; 405; 3324; 3340; 3378; 3345; 3446; 3276; 3330; 3362; 
498; 500; 3363; 3272; 3372 v k.ú. Libel, dle KN 238; 918/8; 323; 324; 211; 202; 326; 200/1; 
200/4; 200/3; 328;  dle PK 232; 233; 214; 212; 210/1; 209; 206 v k.ú. Hřibiny, dle KN 918/8; 
710/1; 706/2; 697; 1338; 627/7; 1244;  1310/1, dle PK  707; 706/1; 703; 695; 694; 700/1; 693/1; 
692; 677; 678/2; 678/1; 679; 1250; 625; 627/1; 628/1; 633/1; 631; 517/14; 517/10; 517/8; 1238; 
517/9; 520/5; 590/3; 484/9; 590/13; 590/1; 540; 535/5; 527; 528/1; 526; 529/2; 440; 1230/1; 
442/2; 442/3; 442/4; 446; 447; 451; 465; 452; 453; 454; 455; 456; 398; 399/1; 404/2; 404/1; 
406/1; 405 v k.ú. Častolovice, dle KN 912; 889/1; 890/3; 891/1; 871/3; 871/2; 864; 913  v k.ú. 
Olešnice u RK, dle KN 1182; 1121; 1181; 516/1; 1125/1; 1052/2; 595/3; 595/5; 595/6; 1051; 5; 
2/1; 1/2; 1/1; 2/3; 606; 1133; 610/1;  623, dle PK 464/1; 464/2; 465; 471; 512; 506; 505; 504; 
1125/2; 523; 522/1; 526/2; 526/1; 525; 1056/2; 579/1; 579/2; 580; 612/1; 612/2; 612/3; 612/4; 
612/5; 612/6; 612/7; 612/8; 612/9; 612/10; 1178/1; 613/1; 613/2; 613/3; 613/4; 613/5; 613/6; 
613/7; 613/8; 614; 623; 629; 630/1; 631; 634; 471; 506; 526/2 v k.ú. Čestice u Častolovic, dle 
KN 692/12; 692/1; 694/28; 704/13; 706/3; 719/1; 719/10; 916/12; 1010/4; 1318/1; 1016; 
1013/22; 1317 dle PK 1209; 565/1; 563/1; 563/2; 568; 582/3; 582/1; 584/1; 1217; 594; 1224; 
600; 613; 1229; 614; 621/1; 647; 646; 645; 1230; 642; 640; 667/1; 669/1; 669/4; 669/5; 669/3; 
1233; 719/; 720/3; 1239/1; 726; 737; 736; 745; 1243/1; 770; 1246; 774/1; 789; 1249/1; 844; 
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865; 1256; 871; 884; 886; 1257; 918; 1260; 917; 950; 1265; 952; 962/1; 1268; 964; 989/1; 
989/3; 990/1;  1199/3; 1018/1; 1007; 1010/3; 1010/1; 1011; 1013/19; 1013/18; 1013/17; 
1013/16; 1013/14; 1013/15; 1013/12; 1013/11; 1013/10; 1013/17; 1013/14 v k.ú. Lípa nad 
Orlicí, dle KN 1446/2; 1569 v k.ú. Týniště nad Orlicí. 

3. Obnovovaný úsek vedení 110 kV bude mezi stožárem č. 103 (dnes 55A) poblíž transformovny 
Týniště nad orlicí (poslední úsek vedení do TR Týniště byl již rekonstruován) a transformovnou 
Rychnov nad Kněžnou. Stavba nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. 

4. Celková délka obnovovaného vedení 110 kV bude 15 106.3 m, celkový počet obnovovaných 
stožárů bude 55 ks, z toho 44 ks nosných, 11 ks výztužných. Lomové stožáry budou umístěny 
do stejných míst tak, aby zůstalo zachováno umístění osy vedení. V přímých úsecích dojde u 37 
ks nosných stožárů k mírnému posunu umístění stožárových míst tak, aby se daly s předstihem 
zabetonovat nové základy stožárů a tím zkrátit nutnou odstávku tohoto vytížení vedení.  

5. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží 
podmínky správců jednotlivých sítí. 

6. Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor životního prostředí: požadujeme oznámit termín zahájení 
stavby a dodavatele stavby, včetně tel. kontaktů na zodpovědné osoby. 

7. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor školství, kultury a tělovýchovy č.j. OŠKT 517/2009-
20835/09-klec ze dne 9. 10. 2009: 

Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona  
č. 20/1987 Sb., odst. 2  § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, např.: Okresní muzeum 
Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov n. Kn.) 

Zde sdělit termín zahájení stavby a ohlásit započetí zemních prací, či výkopových prací cca  
3 týdny před termínem. 

Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a 
výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších 
zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. 

Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti v Josefově, Okružní 418, 
551 02 Jaroměř-Josefov bude investorem předána situace s vyznačením zástavby ( v měřítku 
1:1000, 1:2880) a bude rovněž oznámen předběžný termín realizace zemních prací. Všechna 
práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude 
uzavřena smlouva o jeho provedení. 

Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, 
popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru školství, kultury a tělovýchovy MÚ 
Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu v Josefově. Nález i naleziště musí poté 
zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav  
a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného 
archeologického pracoviště. 

8. Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor životního prostředí č.j. ŽP-27572/09-67/2009-Zs ze dne 
22. 10. 2009 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny stanovujeme tuto podmínku: dle ust. § 8 zákona č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznámit rozsah kácení volně 
rostoucí zeleně, která bude stavbou dotčena. Rozsah kácení a způsob zpracování dřevní hmoty 
je nutné v dostatečně dlouhé době s orgánem ochrany přírody projednat. 

9. Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. ODSH/25500/09-
2000/09/No ze dne 5. 10. 2009 

- umístění podpěrných bodů bude provedeno mimo silniční pozemky všech křížených 
komunikací 



Č.j.: VÝST-10911/10 -10911/2010/Sy 5 

při křížení komunikací závěsným kabelem je třeba postupovat dle ČSN pro tuto pozemní 
komunikaci 

pro přechodnou úpravu dopravního značení pro práce prováděné ze silničního pozemku při 
omezení dopravy, je nutné požádat o předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR OŘ-DI 
Rychnov nad Kněžnou a dále příslušný silniční správní úřad požádat o vydání Stanovení 
dopravního značení ve smyslu § 77 zák. č. 361/2000 Sb. O provozu na PK, ve znění pozdějších 
předpisů 

10. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor životního prostředí č.j. ŽP 6786/2009-22459/09-Z ze 
dne 14. 12. 2009: 

Případné odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační sítě je nutné podle  
§ 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, oznámit písemně nejméně 15 
dnů předem orgánu ochrany přírody na Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí, odbor ŽP. 

11. Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Územní odbor vnější služby, dopravní 
inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, č.j.: KRPH-226-158/ČJ-2009-050707 ze dne 29. 9. 2009 

zajistit po dobu prací bezpečnost silničního provozu dle Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

dodržet podmínky správců dotčených komunikací a příslušného silničního správního úřadu, 

zavěšený kabel nesmí zasahovat do průjezdního profilu a nutno zachovat průjezdnou výšku min. 
6 metrů, 

veškeré výkopy provádět mimo silniční těleso, řádně je zabezpečit proti případným pádům 
chodců nebo vozidel a za snížené viditelnosti osvětlit, výkopy v chodnících nebo krajnicích 
silnic také opatřit zábranami, 

stavební materiál a výkopek neukládat na silniční těleso, případné znečištění vozovky 
neprodleně odstranit a vozovku uvést do původního stavu, 

v silničním tělese nezřizovat žádné pevné překážky ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích v platném znění, při stavbě objektů zachovat volné rozhledy 
v křižovatkách a napojeních dle ČSN 736102, pevné objekty jako jsou opěrné sloupy umístit 
mimo silniční pozemek až za příkop nebo zajistit ochranným svodidlem, 

v případě zásahu do průjezdního profilu komunikací nebo při omezení dopravy zažádat 
příslušný silniční správní úřad o stanovení dopravního značení s uvedením charakteru a popisu 
prací, druhu omezení silničního provozu, návrhem dopravních opatření, termínem  
a harmonogramem prací, dodavatelem prací apod. 

12. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové č.j.: 
PVZ/09/27437/Hv/0 ze dne 21. 10. 2009: 

- křížení navrženého nadzemního vedení s vodními toky Alba a Bělá musí být provedeno 
v souladu s ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními“, 

- při demontáži a následné výstavbě nadzemního vedení nesmí dojít k poškození stávajících 
břehových porostů, 

- požadujeme umístění sloupů č. 114, 116 a 134 min. 8 m za břehovou hranu vodních toků 

13. Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se 
sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, čj.: 6308/04092-ÚP/2009-1420 ze dne 14. 10. 2009 

V místě křížení vedení 110 kV se silnicí I/14 a silnicí I/11 bude provedeno denní výstražné 
překážkové značení. 

Podpěrné stožáry č. 155, 156, 108 a 109 budou ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L-14 
„Letiště“ opatřeny denním výstražným překážkovým značením. 
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Na nejvyšším vodiči mezi podpěrnými stožáry nejblíže vozovce budou umístěny červené nebo 
červenobílé koule. 

14. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 č.j.:2083/16100/5.10.2009/Sv 

Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený provádějící organizaci prokazatelně seznámit 
své zaměstnance o ustanoveních zákona č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. 
a normou ČSN EN 501 10-1. 
- EI. vedení je možno křižovat obslužnou či příjezdní komunikací při dodržení podmínek 
ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19. 

- Stávající vedení je nutno respektovat ve smyslu zákona č.158/2009 Sb., kterým se mění 
zákon Č. 458/2000 Sb., zejména pokud se týká zákazu odstřelu a zákazu hromadění 
materiálu a zeminy v ochranném pásmu vedení. 

- Činnost osob a mechanismů v ochranném pásmu el. vedení 400 kV, které je vymezeno 
svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 25 m od krajních vodičů ( u vedení 220 kV ve 
vzdálenosti 20 m od krajních vodičů ), bude při výstavbě i budoucím provozu prováděna v 
souladu ČSN EN 501 10-1. 

- V ochranném pásmu el. vedení je zakázáno: 
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby, či umísťovat konstrukce a jiná 
- podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, zejména zřizovat skládky 
- materiálu a zeminy, používat mechanismů s lanovým pohonem, pokud nejsou 
- zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení 
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného 
- přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení 
- provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
- zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup  

k těmto zařízením 
- Zemní práce budou prováděny tak, aby nebyla dotčena stabilita stožáru nebo jejich zemnící 

soustava ve vzdálenosti min. 30 m od základů stožáru. Případné škody budou likvidovány 
na náklad provádějící organizace. Po skončení prací bude prostor ochranného pásma vedení 
uveden do původního stavu. 

- Při vybudování oplocení z vodivého materiálu v ochranném pásmu vedení musí být 
provedeno uzemnění a vypracována revizní správa. Tato zpráva musí být dodána na níže 
uvedenou adresu. 

- V případě nepříznivých klimatických podmínek ( bouřka, déšť, mlha, silný vítr)  
a mimořádných jevů na el. vedení, musí být práce v ochranném pásmu el. vedení přerušeny 
a pásmo opuštěno. 

- Zhotovitel prací odpovídá za jakékoliv škody na el. zařízení zapříčiněné jejich činností. 
- Zahájení prací v ochranném pásmu vedení musí být nejméně 15 dnů předem nahlášeno 

vlastníku tohoto energetického zařízení tj. ČEPS, a.s. a následně musí být písemně předáno 
a převzato místo určené pro zamýšlenou činnost. 

- Po dokončení prací bude předáno místo stavby včetně zaměření nově umístěného zařízeni  
v ochranném pásmu vedení dle skutečného provedení v JTSK souřadnicích. 

- Při pracích v ochranném pásmu el. vedení, kdy není možno dodržet výše uvedené 
podmínky, bude s vlastníkem tohoto vedení dohodnuto jeho vypnutí. 

- Žadatel je povinen respektovat kromě výše uvedených podmínek také další platné zákony  
a normy, vztahující se k prováděné činnosti. 

 
Současně také upozorňujeme na možnost výskytu nebezpečných vlivů trojfázových vedení vn, 
vvn a zvn dle ČSN 332160. 
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15. Vegacom, a.s., Divize sítě, Novodvorská 1010/14, 142  01 Praha 4, značka VGC/P50916/09/RT 
ze dne 30. 11. 2009. 
Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby  dojde ke styku s podzemním telekomunikačním 
vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s. 
Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto 
podmínek: 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační 
vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona  
č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby 
nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že: 

a) uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. nebo organizaci, která vydala vyjádření k záměru 
stavebníka, o zahájení prací nejméně 15 dní předem. Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa 
jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese 
geo@vegacom.cz. Objednávka musí osahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání. 

b) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení  
a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní 
předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s. Ing. Michala Cepáka tel. 387001893, nebo 
603855225. Objednávka musí osahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání. 

c) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení 
(zařízení). 

d) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech 
směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací. 

e) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali 
zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení 
(zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.). 

f) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození 
podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na 
přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.). 

g) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování 
zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup. 

h) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti 
poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. 

i) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala 
pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku, tel. 266005615, nebo 603 855 615, 
k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně 
poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke 
kontrole vyzvěte prosím pět dní před požadovaným termínem. 

j) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními 
(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) 
a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení 
(zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření. 

k) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 
1m na každou stranu komunikace. 

1) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod 
telekomunikačním vedením (zařízením). 

m) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření. 
n) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné 

plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické 
zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního 
polohopisu. 

16. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Akademika Bedrny 10, 500 03 Hradec Králové 
ze dne 26. 10. 2009, č.j.118303/09/CHK/VVV: 
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Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací  
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále SEK) 

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen 
učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že: 

a) Nad RnK, kde prochází rr SDH trasa. V tomto místě by neměla výška nosných stožárů 
překročit 50 m nad zemí. 

b) Nad obcí Libel u kóty „Na Náklích“ prochází PDH trasa RKVEL – RKBEZ. V tomto 
případě naše rr  trasa prochází cca 40 m nad zemí a bude, v případě srovnatelné výšky 
stožáru vvn, snížena rezerva na únik, příp. přijímaná úroveň. Pokud „trefíme“ jen dráty, 
nemělo by se to významným způsobem projevit. V místě střetu s naší trasou by neměl stát 
stožár s výškou kolem 35-40 m. U optické a metalické sítě nesmí stožáry umisťovány do 
ochranného pásma SEK -1.50 m od krajního vodiče v rýze. Upozorňujeme na doložení 
výpočtů nebezpečných vlivů vvn na sdělovací vedení. 

c) Sítě elektronických komunikací  společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny 
právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1.50 m po 
stranách krajního vedení. 

d) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat ochranná pásma 
podzemního vedení sítě elektronických komunikací(dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě 
elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 
"Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, 
ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými 
vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 332000-5-54 "Uzemnění  
a ochranné vodiče". 

e) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, 
kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1 přílohy č. 3, kap. II. čl.1., 
4. a 5.).  

f) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – 
vnější i vnitřní vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
§ 3 bod b.5 přílohy č. 3, kap. XII. čl.1.).  

g) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby 
zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku 
+/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení 
vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného 
nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. 

h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastaví 
práce a věc oznámí zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou 
sítě (dále POS). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení 
dalšího postupu, stanoveného POS. 

i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně 
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen 
zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. 

j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu kryti nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby 
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nedošlo k narušení jejich stability Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1 přílohy č. 3, kap. IV. čl. 3. a  4..  

k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole 
vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. 

l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací 
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani 
dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. 

m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, 
po dobu, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické 
ochrany trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace 
pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.  

n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat 
trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, 
parkovišť, vjezdů aj.). 

o) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se 
při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost 
menší než 1 m (čl. 275, ČSN 342100).  

p) Je povinen obrátit se na POS a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek 
ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

q) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně 
oznámit Poruchové službě Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 84 

17. AQUA Servis, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n.Kn., ze dne 2. 10. 2009: 

 Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě naší firmy a vodovodní přípojky ve 
vlastnictví připojených nemovitostí. Pro přesné určení polohy vodovodu je nutné nechat 
vodovod vytyčit. v rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo 
k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.  

Umístění staveb, objektů, sloupů, stožárů atd. musí být situováno min. 2 m od stávajícího 
vodovodu. 

V rámci stavby musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. 

18. Drážní úřad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, sekce stavební-oblast Olomouc, značka  
MO-SOO0330/10-2/St, DUCR-23860/10/St ze dne 13. 5. 2010 

Stavba bude podle odsouhlasené projektové dokumentace. Technické řešení a podmínky 
prováděné stavby v obvodu dráhy musí být projednáno s jejím vlastníkem. Budoucí provoz 
stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení. 

19. SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. značka SUS/4383-
09/OMS/017-09/072-Hol ze dne 5. 10. 2009: 

Rekonstruované vedení povede ve stávající trase a sloupy budou umístěny mimo silniční 
pozemek. 

Vedení bude umístěno dle platných TP a ČSN. 

Za bezpečnost a plynulost dopravy při krátkodobých výlukách způsobených montáží lan 
zodpovídá investor akce ČEZ Distribuce, a.s. 

20. Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Královéhradeckého kraje značka 
ŘSD/8972/37000/2009/Ma ze dne 12. 10. 2009: 
a) výměna bude provedena ve stávající trase. Dva přechody silnice I/11 (mezi stožáry č. 108  

a 109) v k.ú. Lípa nad Orlicí a I/14 (mezi stožáry č. 155 a 156) v k.ú. Rychnov nad Kněžnou 
budou realizovány vrchním vedením nad vozovkou dle ČSN, 

b) kabelové vedení bude umístěno dle předložené situace mimo silniční těleso silnice I/11  
a I/14 
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c) nové betonové sloupy s blokovými betonovými základy budou umístěny mimo silniční 
pozemek komunikace I/11 a I/14 v min. vzdálenosti 1 m za vnější hranou příp. zeleného 
pásu. Při výměně sloupů nebude výkopek v žádném případě ukládán na vozovku.povolení 
ke zvláštnímu užívání komunikace vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odboru 
dopravy a SH, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 

d) v případě, že dojde k záboru silničního tělesa silnice I/11 a I/14, uzavře zhotovitel s naší 
organizací Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy 

e) po skončení prací na uložení kabelu a výstavbě betonových sloupů budou provedeny terénní 
úpravy a úklid komunikací a těleso silnice I/11 a I/14 bude protokolárně předáno ŘSD ČR, 
Správě Hradec Králové. 

21. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové,  
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, značka: 6983/09-SDC HKR-TN/172 ze dne 22. 9. 
2009 
a) Stavba je částečně navržena v ochranném pásmu a v obvodu celostátní dráhy číslo 130218 

Chlumec nad Cidlinou - Lichkov, s jejím křížením vzdušným vedením v km tratě 55,419. 
Součástí stavby je i výměna stožárů ve zhruba stávajících místech. Křižovatkový stožár Č. 
118 je vzdálen cca 100 m vpravo od osy koleje, stožár Č. 119 cca 20 m vlevo od koleje, oba 
mimo drážní pozemek. V této vzdálenosti se nenacházejí podzemní sítě v majetku a správě 
SŽDC, S.o., ČD, a.s. nebo ČD-Telematika a.s. 

b) S výše popsanou stavbou souhlasíme při dodržení následujících podmínek: 
- snesení starého a přetažení nového vedení nad tratí musí být prováděno za pomalé jízdy 

vlaků s rychlostí 10 km/hod, tj. s možností jejich zastavení před případnou překážkou.  
O uzavření příslušné smlouvy je nutno požádat min. 3 měsíce předem na ředitelství SŽDC 
v Praze u Bc. Jiřího Pálky, Pod výtopnou 2, Praha 8, tel: 602 592 985, e-mail: 
Palka@szdc.cz. Případnou časovou koordinace stavby s výlukovými pracemi dráhy je 
nutno v co největším předstihu projednat s pracovníkem SDC HK - panem Starým, tel: 728 
147305 

- stavbou nesmí dojít k ovlivnění činnosti přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 
55,850 a v km 54,650. Opravnými pracemi nesmí být dále poškozeny stávající drážní 
kabelové sítě, které vedou v těsném souběhu s tratí (např. v případě stavby přechodových 
bariér). Jejich případné vytyčení a dozor při opravných pracích zajistí na objednávku  
p. Zdeněk Žid, okrsek Týniště n.O., tel: 972 342 961 nebo 724 594 520. Platba se provádí 
v hotovosti na místě. Vytyčení sítí ČD-Telematika - viz přiložené "všeobecné podmínky". 

- dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu a obvodu dráhy bude za SŽDC 
pověřen vedoucí Traťového okrsku Týniště nad Orlicí p. Bezdíček, tel: 602471 841, 
kterému bude, min. 14 dní předem, oznámeno zahájení prací na křížení trati, bude s ním 
projednán podrobný časový harmonogram s ohledem na jízdu vlaků a bezpečnostní dohled 

- realizace stavby do vzdálenosti 3 m od osy koleje smí být prováděna pouze za přítomnosti 
objednaného bezpečnostního dohledu pověřeným pracovníkem SŽDC, kterého určí 
vedoucí p. Bezdíček. Pokyny tohoto pracovníka SŽDC musí být zhotovitelem bezodkladně 
respektovány 

- o výsledku provedených prací provede určený zástupce SŽDC zápis do stavebního deníku 
- toto vyjádření je určeno rovněž pro zhotovitele stavby, a musí mu proto být řádně 

předáno! Pro dozor nad pracemi v obvodu dráhy, případné vytyčení kabelových sítí a na 
případné další požadované práce ze strany SOC je třeba zaslat, min. 14 dní předem, 
provozní objednávku na adresu obchodního oddělení SOC HK. Na objednávce bude 
uvedeno jméno odpovědného pracovníka objednatele s jeho telefonním číslem, přesné 
určení místa a konkrétní údaje o požadovaných úkonech. 

22. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 Brno značka 3620/09/132 ze dne 20. 11. 
2009 
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Plynovod bude před zahájením provádění prací vytyčen v místech křížení. 

Při provádění stavby nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět ve volném terénu po trase VTL 
plynovodu. V případě nutnosti přejezdu VTL plynovodu bude mechanicky chráněn uložením 
silničních panelů. 

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo VTL plynárenského zařízení (4 m na každou stranu plynovodu). 
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
 Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti  
v ochranném pásmu plynárenského zařízeni:   
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 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. 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 
(viz kontaktní list). 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 ČSN 736005, ČSN 733050, 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 
příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). 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 plynárenská 
zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,   



Č.j.: VÝST-10911/10 -10911/2010/Sy 12 

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 
prvky plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty 
vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání. 

23. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 4. 11. 2009: 
V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je 
chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, 
zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zákres Vám zasíláme v příloze. 
Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení 
energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými technickými 
normami (ČSN), podnikovými normami (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby během 
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.   Stavebník odpovídá jak za 
škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím 
osobám. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení 
a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. 
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naší Zákaznickou linku 
840 840 840. 
Pokud dojde k poškození energetického zařízení kontaktujte prosím naší  Poruchovou linku 
840 850 860. 

 
Odůvodnění  

 

Dne 21. 4. 2010 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2, zast. Ing. 
Milanem Soukupem, Jeremiášova č.p.870, Praha 5, 155 43  Praha žádost o vydání rozhodnutí  
o změně výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

 

Stavební úřad opatřením ze dne 11. 5. 2010 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 spojené s místním šetřením na den 15. 6. 2010, 
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. 

 

V průběhu řízení se stavební úřad zabýval vztahem předmětné stavby k územnímu plánu obcí  
a měst Týniště nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Čestice u Častolovic, Olešnice u RK, Častolovice, 
Hřibiny, Libel, Synkov, Slemeno, Lipovka u RK a Rychnov nad Kněžnou. Stavební úřad posoudil 
předloženou projektovou dokumentaci a zjistil, že tato stavba je v souladu s územním plánem. 

  

Žádost o rozhodnutí o změně stavby byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními  
a stanovisky: 

- Obec Synkov-Slemeno, Synkov-Slemeno, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
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- Obec Libel, Libel 

- Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí č.p.90, 517 21  Týniště nad Orlicí 

- Městys Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50  Častolovice 

- Obec Hřibiny-Ledská, Hřibiny-Ledská č.p.11, 517 41  Kostelec nad Orlicí 

- Obec Olešnice, Olešnice č.p.63, 517 36  Olešnice u Rychnova nad Kněžno 

- Obec Čestice, Čestice č.p.94, 517 41  Kostelec nad Orlicí 

- Obec Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, Lípa nad Orlicí, 517 21  Týniště nad Orlicí 

- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova č.p.1, 772 58  Olomouc 

- HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 
č.p.862, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Krajské ředitelství policie Východočeského kraje Dopravní inspektorát Rychnov nad 
Kněžnou, Palackého 1360, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor dopravy a SH, 
Pivovarské náměstí č.p.1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor výstavby, Palackého náměstí č.p.38, 517 41  
Kostelec nad Orlicí 

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor dopravy a silničního hospodářství, Palackého 
náměstí č.p.38, 517 41  Kostelec nad Orlicí 

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor školství, kultury a tělovýchovy, Palackého 
náměstí č.p.38, 517 41  Kostelec nad Orlicí 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, Havlíčkova č.p.136, 
516 01  Rychnov nad Kněžnou 

- Policie ČR správa Vč. kraje DI Hradec Králové, Ulrichovo náměstí č.p.810, 500 01  
Hradec Králové 1 

- Vojenská ubytovací a stavební správa, A.Teplého č.p.1899, 530 02  Pardubice 2 

- ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, 
Wonkova č.p.1143, 500 02  Hradec Králové 2 

- Úřad městyse Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50  Častolovice 

- Úřad pro civilní letectví, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08  Praha 68 

 

 

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 změnu stavby podle 90 stavebního zákona a shledal, že její změna odpovídá 
hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
výstavbu stanoveným vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném 
znění (dále jen "TP") a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  
v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. 
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Změna stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace. 

 
Poučení  účas tn íků  

 

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 18 ks. Nepodá-li 
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. 

 

 

 

 

 

 
samostatný odborný referent odboru výstavby 

Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 

František Sýkora 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl 
uhrazen dne 21. 4. 2010. 

 

 

Příloha: 

- situační výkres v měřítku 1: 10 000 

 

 

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci rozhodnutí: 

- ověřená dokumentace pro územní řízení  

 
 



Č.j.: VÝST-10911/10 -10911/2010/Sy 15 

 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. 
 
 
 
 
 

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

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

 
  

 
 
Dále se doručí: 
 
1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2 
       zast. Ing. Milan Soukup, Jeremiášova č.p.870, Praha 5, 155 43  Praha 
2. Obec Synkov-Slemeno, Synkov-Slemeno, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
3. Obec Libel, Libel 
4. Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí č.p.90, 517 21  Týniště nad Orlicí 
5. Městys Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50  Častolovice 
6. Obec Hřibiny-Ledská, Hřibiny-Ledská č.p.11, 517 41  Kostelec nad Orlicí 
7. Obec Olešnice, Olešnice č.p.63, 517 36  Olešnice u Rychnova nad Kněžnou 
8. Obec Čestice, Čestice č.p.94, 517 41  Kostelec nad Orlicí 
9. Obec Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, Lípa nad Orlicí, 517 21  Týniště nad Orlicí 
10.  Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou- pro 

vyvěšení 
11. Úřad městyse Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50  Častolovice - pro vyvěšení 
12. Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí č.p.90, 517 21  Týniště nad Orlicí- pro 

vyvěšení 
13. Obecní úřad Hřibiny - Ledská, Hřibiny - Ledská č.p.11, 517 41  Kostelec nad Orlicí- pro 

vyvěšení 
14. Obecní úřad Libel, Libel č.p.28, 517 41  Kostelec nad Orlicí- pro vyvěšení 
15. Obecní úřad Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí č.p.23, 517 21  Týniště nad Orlicí- pro vyvěšení 
16. Obecní úřad Olešnice, Olešnice u Rychnova nad Kněžno č.p.63, 517 36  Olešnice u Rychnova 

nad Kněžnou- pro vyvěšení 
17. Obecní úřad Synkov-Slemeno, Synkov č.p.48, 516 01  Rychnov nad Kněžnou- pro vyvěšení 
18. Obecní úřad Čestice, Čestice č.p.94, 517 41  Kostelec nad Orlicí- pro vyvěšení 
 
 
 

Na vědomí : 

 
1. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova č.p.1, 772 58  Olomouc 
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2. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská č.p.862, 516 
01  Rychnov nad Kněžnou 

3. Krajské ředitelství policie Východočeského kraje Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, 
Palackého 1360, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

4. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor dopravy a SH, Pivovarské 
náměstí č.p.1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 

5. Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor výstavby, Palackého náměstí č.p.38, 517 41  Kostelec 
nad Orlicí 

6. Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor životního prostředí, Palackého náměstí č.p.38, 517 41  
Kostelec nad Orlicí 

7. Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor dopravy a silničního hospodářství, Palackého náměstí 
č.p.38, 517 41  Kostelec nad Orlicí 

8. Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor školství,kultury a tělovýchovy, Palackého náměstí 
č.p.38, 517 41  Kostelec nad Orlicí 

9. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkova 
č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

10. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

11. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01  
Rychnov nad Kněžnou 

12. Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor výstavby, Mírové náměstí č.p.90, 517 21  Týniště nad 
Orlicí 

13. Policie ČR správa Vč. kraje DI Hradec Králové, Ulrichovo náměstí č.p.810, 500 01  Hradec 
Králové 1 

14. Vojenská ubytovací a stavební správa, A.Teplého č.p.1899, 530 02  Pardubice 2 
15. ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, Wonkova 
č.p.1143, 500 02  Hradec Králové 2 

16. Úřad pro civilní letectví, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08  Praha 68 
17. archiv 
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