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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 
 

Dne 15.11.2010 podali Lukáš Janeček, Staré náměstí č.p.60, 516 01  Rychnov nad 
Kněžnou, a Miroslav Mrázek, Městská Habrová č.p.1558, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Infrastruktura pro 6 RD ve Slemeně - 
parc.č.3239“ na pozemcích: pozemková parcela číslo 3239, 609/4, 611/4, 378/1 v katastrálním 
území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.  

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 § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného ústního jednání vydává 
podle § 92, odst.1 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění 

 

rozhodnutí o umístění stavby 
 
„Infrastruktura pro 6 RD ve Slemeně - parc.č.3239“ na pozemcích: pozemková parcela číslo 
3239, 609/4, 611/4, 378/1 v katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.  
 
Stavba obsahuje: 
- obousměrnou jednopruhovou komunikaci šíře 5,5–3,5 m a délky 80,0 m s odstavnými 

zpevněnými plochami (parkoviště pro parkování tří vozidel) a samostatnými nájezdy na 
pozemky pro výstavbu rodinných domů. Ukončení komunikace bude provedeno ve tvaru T 
pro otáčení vozidel. 

- prodloužení vodovodního řadu (délka 86,6 m) ukončeného nadzemním požárním 
hydrantem včetně vodovodních přípojek ukončených ve vodoměrných šachtách (6 ks) na 
pozemcích pro výstavbu rodinných domů, 

- prodloužení kanalizace (délka 100,6 m) pro odvodnění komunikace (4x revizní šachta, 3x 
uliční vpusť) a zpevněných ploch včetně kanalizačních přípojek ukončených v revizních 
šachtách (6 ks) na pozemcích pro výstavbu rodinných domů, určených pro odvod části 
dešťové vody ze střech rodinných domů (jímky s přepadem do kanalizace umístěné u 
jednotlivých rodinných domů), 

- rozšíření veřejného osvětlení o 3 nové stožáry (napojení na stávající veřejné osvětlení, délka 
96,0 m). 

 
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela číslo 3239, 609/4, 611/4, 378/1 v 

katastrálním území Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, jak je zakresleno v situačním výkresu 
v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 



Č.j.: VÝST-31338/10 -31338/2010/Ch 2 

2. Napojení na stávající komunikaci a inženýrské sítě: 
a) komunikace – pozemky pro výstavbu rodinných domů budou přístupné z místní obecní 

komunikace na pozemku parc.č. 611/4 nově zřizovanou obousměrnou 
jednopruhovou komunikací šíře 5,5–3,5 m a délky 80 m s odstavnými 
zpevněnými plochami (parkoviště pro parkování tří vozidel) a samostatnými 
nájezdy na pozemky s jednotlivými rodinnými domy. Ukončení komunikace 
bude provedeno ve tvaru T pro otáčení vozidel. Komunikace bude zhotovena 
s otevřeným povrchem s možností částečného průsaku do podloží (recyklink 
z asfaltových koberců). K vydání rozhodnutí o povolení komunikace je 
příslušný Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor dopravy a silničního 
hospodářství. 

 
b) voda – zásobování rodinných domů pitnou vodou bude zajištěno prodloužením stávajícího 

vodovodního řadu v Obci Synkov-Slemeno ukončeného nadzemním požárním 
hydrantem včetně provedení vodovodních přípojek ukončených ve vodoměrných 
šachtách na pozemcích jednotlivých rodinných domů. K vydání rozhodnutí o 
povolení prodloužení vodovodního řadu je příslušný Městský úřad Rychnov n.Kn., 
odbor životního prostředí. 

 
c) odpadní vody – pro odvodnění komunikace včetně zpevněných ploch a části dešťové vody 

ze střech rodinných domů (součástí RD budou jímky s přepadem do nově 
budované kanalizace, které budou umístěny u jednotlivých rodinných 
domů), bude prodloužena stávající obecní kanalizace DN 250, která bude 
z části (úsek mezi šachtami Š1 a Š2) rekonstruována. Z nové kanalizace 
DN 250 budou provedeny kanalizační přípojky DN 150 ukončené 
revizními šachtami na pozemcích jednotlivých rodinných domů. Tyto 
kanalizační přípojky nebudou určeny k odvádění splaškových vod 
z jednotlivých rodinných domů (splaškové vody z RD budou likvidovány 
jiným způsobem). K vydání rozhodnutí o povolení prodloužení kanalizace 
je příslušný Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor životního prostředí. 

 
d) veřejné osvětlení – nové veřejné osvětlení (3 parkové metalizované stožáry 5m bez patice se 

sodíkovými výbojkami 70W/230V), bude provedeno napojením na 
rozvody stávajícího veřejného osvětlení v Obci Synkov-Slemeno kabelem 
AYKY 4B x 16 mm2 ze stávajícího sloupu na pozemku parc.č. 378/1, na 
kterém je umístěno stávající svítidlo VO. 

 
3. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., určuje stavební pozemek na částech 

pozemků: pozemková parcela číslo 3239, 609/4, 611/4, 378/1 v katastrálním území Slemeno u 
Rychnova nad Kněžnou. 

 
4. Při projektování stavby nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky. 
 
5. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží 

podmínky správců jednotlivých sítí. 
 
6. Pro PD nutno zajistit stavebně-geologickými sondami složení a únosnost základové půdy a 

hloubku spodních vod. 
 
7. Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
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Při provádění stavebních zemních prací nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná 
opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, a dodržet následující podmínky 
uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 13.7.2010, č.j. 
84878/10: 

I. Obecná ustanovení 
a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, 

zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit 
se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit 
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě 
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně 
srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve 
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního 
komunikačm11O vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození 
nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit 
se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při 
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebru1ca, nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 
02 vzniknou porušením jeho povinnosti. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní 
číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž 
se vztahují tyto podmínky. 

b) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné 
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které 
budou a nebo by mohly činnosti provádět. 

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež 
bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu 
PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy 
PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 
uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a 
zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS 
prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 

f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
stavebm1c, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
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stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem 
(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je 
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových 
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02. 

i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí 
proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 
projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit 
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy 
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových 
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a 
to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti 
Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s 
POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že 
technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a 
ochranou optické spojky je skříň o hraně cca l m. 

o) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit pas. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě 
společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít 
telefonní číslo 241 400 500. 

          III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v 

objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat pas a zajistit u 
společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající 
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně 
trvalé přeložení SEK. 

b) Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné 
průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
a) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 

správru110 orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení 
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat pas a předložit 
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační 
atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 
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povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do 
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK. 

b) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických 
sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení 
ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických 
sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých 
vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není 
oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a 
rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla 
způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, 
rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 

c) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových 
tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to 
včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však 
před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany 
těchto radiových tras.  

d) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením 
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím 
pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

e) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla 
být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných 
technologií. 

V. Přeložení SEK 
a) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního 

nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického řešení. 

b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy 
zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, 
která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek 
přeložení SEK. 

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 
"Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". 

VI. Křížení a souběh se SEK 
a) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy 

hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby 
metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly 
umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená 
osoba, povinen kontaktovat POS. 

b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické 
infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly 
umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem 
minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 
vnikání nečistot. 
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c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v 
zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem 
minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a 
zamezit vnikání nečistot. 

d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního 
vedení PVSEK. 

e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. 
f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí 

technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: 
− v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 

umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, 
předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, 

− do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 
2 m, 

− neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
− předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 

kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
− nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
− projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které 

by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, 
− projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie pod vrtů a protlaků ve vzdálenosti 

bližší než 1,5 m od kabelovodu. 

 
7. V zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je 

chráněno ochranným pásmem podle zákona č.458/2000 Sb., § 46,  nebo technickými normami, 
zejména ČSN EN 50110-1. Při realizaci uvažované stavby je nutno dodržet následující 
podmínky: 
a) Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném 

zákonem č.485/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami 
energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím 
následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické 
společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. 

b) Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a 
dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. 

c) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 
840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši 
Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu. 

PODMÍNKY  PRO  PROVÁDĚNÍ  ČINNOSTÍ 
V  OCHRANNÝCH  PÁSMECH  NADZEMNÍCH  VEDENÍ 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
a)  u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně 

pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), 
pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 
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b)  u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného 
do 31.12.1994). 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením, 
e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. 
(8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
a) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 

předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 
metry (dle ČSN EN 50110-1). 

b) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 

c) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 

d) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 

e) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 

f) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 
50110-1. 

g) Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s 
elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, 
zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke 
konkrétní stavbě. 

h) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 
požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je 
možné též požádat o zaizolování části vedení. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo 
nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/00 Sb. jako porušení 
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 

 
8. V zájmovém území stavby se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s., a 

proto musí být při realizaci stavby splněny podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 7.10.2010, 
zn.943/10: 
a) Před započetím zemních prací je nutné vytyčit stávající vodovod. Vytyčení vodovodu nutno 

objednat u našeho zaměstnance p.Goise na tel. 602 771 274. 
b) 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. 
c) Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 2 m 

od stávajícího vodovodu. 
d) V rámci výstavby nových inženýrských sítí může dojít ke křížení či souběhu s vodovodem 

v naší správě, kde musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. 
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e) Napojení nového vodovodu bude provedeno na stávající vodovodní řad PVC 90, který se 
nachází v komunikaci. 

f) Prodloužení vodovodu bude provedeno potrubím PVC 90. Na novém vodovodním řadu 
bude přiložen vodící drát pro snadné vyhledání trasy a případné poruchy. V místě napojení 
na stávající vodovodní řad požadujeme osadit šoupě a na konci nového vodovodního řadu 
požadujeme osadit hydrant. 

g) Toto stanovisko je vydáno z hlediska proveditelnosti stavby. 
h) Toto stanovisko není závazkem k dodávce vody. 
i) Stavba bude provedena v režimu stavby vodního díla, nikoliv v režimu stavby vodovodní 

přípojky. 
j) Stavba bude provedena osobou odborně způsobilou k provádění vodních děl. 
k) Ke dni kolaudace musí být zřejmý majetkoprávní stav díla a dodány potřebné atesty a 

zkoušky. 
l) Pokud nebude stavba majetkově převedena majiteli, na jehož vodovod je dílo připojeno, tak 

musí být uzavřena smlouva o souhlasu s dodávkou vody, smlouva o provozu díla 
oprávněnou osobou, a v případě, že provozovatelem nebude AQUA SERVIS, a.s., smlouva 
podle § 8, odst.3, zákona č.274/2001 Sb., a vybudováno předávací místo s měřením 
množství, popř. kontrolou kvality vody. 

m) Zástupce firmy AQUA SERVIS, a.s., bude přizván k provedení tlakové zkoušky, popř. 
jiných zkoušek a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, na základě které bude vydán 
kolaudační souhlas. 

n) Napojení jednotlivých objektů na pitnou vodu se provede vodovodními přípojkami rPE 1“ 
z nového prodlouženého vodovodního řadu PVC 90. Na jednotlivých vodovodních 
přípojkách na okrajích pozemků jednotlivých stavebníků požadujeme vybudovat (osadit) 
vodoměrné šachty. 

o) Vodoměrné šachty musí vyhovovat vyhlášce č.428/2001 Sb., § 15, bodu 8 a 9, a dále normě 
ČSN 75 5411. 

p) Vlastní prodloužení vodovodu, napojení vodovodních přípojek na nový prodloužený 
vodovodní řad a osazení vodoměrů nutno objednat na středisku AQUA SERVIS, a.s., 
v Rychnově n.Kn. na tel. 494 539 144 nebo na mobilu 602 880 411. Zde je také nutné před 
započetím prací vyzvednout a vyplnit žádost o zřízení vodovodní přípojky a přihlášku 
k odběru vody. 

 
9. Dle vyjádření Obce Synkov-Slemeno ze dne 1.9.2010, zn.229/2010, musí být splněny tyto 

podmínky: 

a) Před zahájením prací bude požádán příslušný správní úřad (OÚ Synkov-Slemeno) o 
povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25, odst.6, písm.d), zák.č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro uložení do silničního pozemku a 
pomocného pozemku parc.č.611/4 v k.ú. Slemeno u RK. Zahájení prací bude včas 
oznámeno, pokud dojde k omezení provozu na místní komunikaci, bude toto omezení 
s předstihem oznámeno a následně budou po ukončení prací uvedeny povrchy do stávajícího 
stavu. 

b) S připojením na stávající VO souhlasíme za podmínky, že bude odborně prověřena možnost 
kapacitního rozšíření této větve VO a nedojde k jejímu přetížení. 

c) S vedením výkopových tras vodovodu, veřejného osvětlení a připojení na veřejnou 
komunikaci na dotčených pozemcích p.č. 609/4 a 611/4 v k.ú. Slemeno u RK, souhlasíme za 
podmínky, že nebude přerušen trvalý průjezd po komunikaci a po ukončení prací budou 
povrchy uvedeny do původního stavu. 

 
10. Dle závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí, 

ze dne 9.8.2010, zn. ŽP/20118/10-27/2010/Zs, musí být  dodrženy tyto podmínky: 
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a) Před vydáním stavebního povolení požadujeme (ve spolupráci s Obcí Synkov-Slemeno) 
prověřit charakter a stav (stavební a legislativní) stávající kanalizace. 

b) Stavby prodloužení vodovodu a kanalizace budou stavbami vodních děl, k jejichž povolení 
bude příslušným vodoprávním úřadem Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor 
životního prostředí. Žádost musí obsahovat PD ve třech vyhotoveních a doklady, které jsou 
předepsány vyhláškou Ministerstva zemědělství č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o 
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně souhlasu Obce Synkov-Slemeno k napojení 
navrhované kanalizace na kanalizaci stávající. 

c) Pokud se na dotčeném pozemku nachází vzrostlá zeleň a z důvodu výstavby bude nutné ji 
odstranit, vlastník pozemku musí žádat o povolení kácení dřevin dle ust. § 8 zákona 
č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 
11. Souhlas s vynětím části pozemkové parcely č. 3239 o výměře 0,0636 ha, druhem pozemku orná 

půda, v k.ú. Slemeno u RK ze ZPF, vydal Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor životního 
prostředí, dne 4.11.2010 pod č.j. ŽP-29118/10-496/2010-Syn, s těmito podmínkami:  
a) Před zahájením prací provést na ploše vynětí 0,0636 ha skrývku kulturních vrstev půdy do 

hloubky 15 cm, tj. cca 95 m3 (ornice a podorničí). 
b) Ornice bude dočasně uložena na deponii na p.č.3239, po dokončení výstavby bude 

rozprostřena v okolí stavby na zbývající části pozemku a v průběhu výstavby RD. 

 
12. Dle vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a 

tělovýchovy, ze dne 2.8.2010, č.j. OŠKMT-19192/10-716/2010/Dvo, se stavba nachází na 
území s archeologickými nálezy, proto je její provedení možné za těchto podmínek:               
a) Stavebník (investor) je ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR 
(Letenská 4, 118 01  Praha 1 – Malá Strana), případně i oprávněné organizaci (např. muzeu), 
svůj záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li 
stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost 
záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického 
výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický 
průzkum. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se 
stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději do 10 
pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému 
pracovišti na území Rychnov nad Kněžnou (např. Muzeum a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01) zahájení zemních a stavebních prací. 

b) Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto 
stavebník (investor) ve smyslu § 23, odst. 2, cit.zákona, nejpozději do druhého dne 
nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu. 

 
13. Dle závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, ze dne 7.1.2010, č.j. ODSH/24081/09-2000/09/No, a vyjádření uvedeného 
v protokolu o ústním jednání ze dne 6.1.2011, musí být dodrženy tyto podmínky: 
a) Zdejší speciální stavební úřad bude příslušný pro vydání stavebního povolení pro stavbu 

komunikace. 
b) Žádost o stavební povolení musí obsahovat všechny přílohy dle stavebního zákona. 
c) Povrchové vody z nové komunikace a nového sjezdu nesmí odtékat na napojenou místní 

komunikaci (napojení nejlépe na místní kanalizační řad, do nové kanalizace, pro RD). 
d) Na zhotovení sjezdu či úpravy (rozšíření) sjezdu z této komunikace je potřeba vydání 

rozhodnutí o připojení (od Obecního úřadu Synkov-Slemeno). 
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e) Pokud by při stavbě byly ukládány sítě nebo chráničky do MK na parc.č.611/4 je nutné 
předem vydání rozhodnutí o uložení do silničního pozemku. 

f) Při umístění zpomalovacího pruhu musí být zapracováno do PD příslušné dopravní značení 
dle zvláštního předpisu, dle vyhl. 30/2001 Sb., upozorňující na zpomalovací práh. 
K označení přednosti v jízdě, umístěné DZ P2 „Hlavní silnice“ je třeba doplnit DZ P4 „Dej 
přednost v jízdě“ na novou komunikaci. Toto označení je třeba konzultovat s Policií  
ČR. 

g) Stanovení dopravního značení, které je odsouhlaseno v PD Policií ČR, DI, není potřeba 
znovu stanovovat silničním správním úřadem, pouze případné doporučené dopravní značení 
je třeba buď zapracovat do PD pro stavební povolení či zažádat zvlášť o Stanovení 
dopravního značení. 

h) Při realizaci stavby budou vozidla nad 3,5 t používat místní komunikaci ve směru Rychnov 
n.Kn. – Jedlina – Slemeno. 

 
14. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu je nutno dodržet následující podmínky uvedené ve 

vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu, 
Rychnov nad Kněžnou, ze dne 28.12.2009, č.j. KRPH-226-220/ČJ-2009-050707: 

a) Při připojení na stávající pozemní komunikaci dodržet zejména ustanovení § 10 zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a ustanovení § 11 prováděcí vyhlášky 
č.104/1997 Sb., v platném znění. 

b) Dopravní značky budou provedeny ve smyslu Vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích. Dodržte zásady umísťování podle technických podmínek TP 65 „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích“ – II.vydání, ze dne 20.9.2002, TP 133 
„Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ – II.vydání, ze dne 
15.8.2005 a ČSN 018020. 

c) Dále je nutno dodržet podmínky příslušného silničního správního úřadu a správce dotčené 
pozemní komunikace, ke které se budete připojovat. 

 
15. Regulativy obytné zástavby v dané lokalitě: 

a) Při výstavbě budou dodrženy regulativy stanovené ve schváleném územním plánu obce 
Synkov-Slemeno (BR – území bydlení v rodinných domech). 

b) Pro výstavbu RD na pozemku parc.č. 3239 (viz výkres č.D.3 – Zastavovací situace) jsou 
dále stanoveny tyto podmínky: 
1) U pozemků 1 a 2 je navržen odstup 5,5 m od severní hranice pozemku, doporučený typ 

staveb přízemní, podsklepený nebo nepodsklepený s obytným podkrovím. Hřeben 
rovnoběžně s komunikací, střecha sedlová. 

2) U pozemků 3 a 4 je navržen odstup 7,0 m od jižní hranice pozemku, doporučený typ 
staveb přízemní, podsklepený nebo nepodsklepený s obytným podkrovím. Hřeben 
rovnoběžně s komunikací, střecha sedlová. 

3) Pozemky 5 a 6 jsou omezeny ostatní sesuvnou plochou, typologie staveb ani jejich 
umístění není určeno. Řešení musí být přizpůsobeno podmínkám, do nichž je stavba 
osazována. 

 

16. Před započetím prací požádá stavebník Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního 
prostředí, a Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy a silničního hospodářství, o 
vydání příslušných stavebních povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny 
majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků. 
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Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
------------------------------------------------------ 

Námitka účastníků řízení Radomila Ruffera, Slemeno čp.57, Pharm.Dr. Lenky Rufferové, 
Slemeno čp.57 a PhDr. Jany Šebové, Slemeno čp.33, která se týká negativní změny rázu krajiny a 
atmosféry bydlení, zvýšení frekvence dopravy, hluku a ruchu, způsobené výstavbou 6 rodinných 
domů na pozemku parc.č. 3239, se zamítá.  

Námitka účastníků řízení Radomila Ruffera, Slemeno čp.57, Pharm.Dr. Lenky Rufferové, 
Slemeno čp.57, PhDr. Jany Šebové, Slemeno čp.33, Jana Csibriho, Slemeno čp.31 a Ing. Petry 
Csibriové, Slemeno čp.31, která se týká nedostatečné kapacity a dezolátního stavu stávající 
kanalizace v řešeném území, se zamítá.  

  Námitka účastníků řízení Radomila Ruffera, Slemeno čp.57, Pharm.Dr. Lenky Rufferové, 
Slemeno čp.57, PhDr. Jany Šebové, Slemeno čp.33, Jana Csibriho, Slemeno čp.31 a Ing. Petry 
Csibriové, Slemeno čp.31, která se týká nedostatečné kapacity a špatného technického stavu místní 
komunikace, a problematického tvaru křižovatky před domem čp.31, se zamítá.  

Námitce účastníků řízení Jana Csibriho, Slemeno čp.31 a Ing. Petry Csibriové, Slemeno 
čp.31, která se týká ohrožení statiky domu čp.31 během provádění výše uvedené stavby včetně 
provádění výstavby jednotlivých RD na pozemku parc.č. 3239, se vyhovuje.  

 
Odůvodnění: 
---------------- 

Dne 15.11.2010 podali Lukáš Janeček, Staré náměstí č.p.60, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, 
a Miroslav Mrázek, Městská Habrová č.p.1558, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 2.12.2010 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 na den 6.1.2011, 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 rámci územního řízení se stavební úřad zabýval námitkami a připomínkami výše 
uvedených účastníků řízení. 

Námitku účastníků řízení Radomila Ruffera, Slemeno čp.57, Pharm.Dr. Lenky Rufferové, 
Slemeno čp.57 a PhDr. Jany Šebové, Slemeno čp.33, která se týká negativní změny rázu krajiny a 
atmosféry bydlení, zvýšení frekvence dopravy, hluku a ruchu, způsobené výstavbou 6 rodinných 
domů na pozemku parc.č. 3239, zamítl. Účastníci řízení se odvolávají na schválený územní plán 
obce Synkov-Slemeno. V tomto územním plánu je pozemek parc.č.3239 zahrnut do navržené 
rozvojové plochy pro obytnou výstavbu s označením BR13 s uvažovaným počtem 25 izolovaných 
RD nebo dvojdomů. Nepředpokládá se, že by zvýšením počtu obyvatel v této lokalitě došlo ke 
snížení pohody bydlení a narušení dosavadních zvyklostí stávajících obyvatel. V současné době je 
v této lokalitě umístěn pouze 1 rodinný dům (povolen je ještě 1 RD, stavba tohoto RD však do 
dnešního dne nebyla zahájena), přičemž vlastníci tohoto dokončeného rodinného domu, manželé 
Rufferovi, a další obyvatelé obce Synkov-Slemeno, měli možnost při zpracovávání a schvalování 
územního plánu obce Synkov-Slemeno v letech 2002-2003 se vyjádřit k navrhovaným řešením 
územního plánu a případně vznést námitky. 

Námitku účastníků řízení Radomila Ruffera, Slemeno čp.57, Pharm.Dr. Lenky Rufferové, 
Slemeno čp.57, PhDr. Jany Šebové, Slemeno čp.33, Jana Csibriho, Slemeno čp.31 a Ing. Petry 
Csibriové, Slemeno čp.31, která se týká nedostatečné kapacity a dezolátního stavu stávající 
kanalizace v řešeném území, zamítl. V průběhu územního řízení stavební úřad na základě vyjádření 
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vlastníka stávající kanalizace Obce Synkov-Slemeno a závazného stanoviska, a souhlasného 
vyjádření uvedeného v protokolu z ústního jednání, Městského úřadu Rychnov n.Kn., odboru 
životního prostředí, dospěl k závěru, že je možné navrhovanou stavbu prodloužení kanalizace na 
pozemku parc.č.3239 umístit. Jak je výše uvedeno, bude navrhovaná stavba prodloužení kanalizace 
na pozemku parc.č.3239 sloužit pouze pro odvodnění komunikace včetně zpevněných ploch a části 
dešťové vody ze střech rodinných domů (součástí RD budou jímky na jímání dešťové vody 
s přepadem do nově budované kanalizace, které budou umístěny u jednotlivých rodinných domů), 
nikoliv pro odvod splaškových vod z jednotlivých RD (jejich likvidace bude prováděna jiným 
způsobem). Část stávající obecní kanalizace DN 250 bude v úseku mezi šachtami Š1 a Š2 
rekonstruována. Před vydáním stavebního povolení požaduje Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor 
životního prostředí (ve spolupráci s Obcí Synkov-Slemeno), prověřit charakter a stav (stavební a 
legislativní) stávající kanalizace. 

  Námitku účastníků řízení Radomila Ruffera, Slemeno čp.57, Pharm.Dr. Lenky Rufferové, 
Slemeno čp.57, PhDr. Jany Šebové, Slemeno čp.33, Jana Csibriho, Slemeno čp.31 a Ing. Petry 
Csibriové, Slemeno čp.31, která se týká nedostatečné kapacity a špatného technického stavu místní 
komunikace, a problematického tvaru křižovatky před domem čp.31, zamítl. V průběhu územního 
řízení stavební úřad dospěl k závěru, že dle vyjádření vlastníka stávající místní komunikace Obce 
Synkov-Slemeno, závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru dopravy a 
silničního hospodářství, a vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
Dopravního inspektorátu, Rychnov nad Kněžnou, je možné navrhovanou stavba komunikace na 
pozemku parc.č.3239 umístit. Zajištění BESIPu v území, které bude dotčeno stavbou nové 
komunikace, bude řešeno dle vyjádření zástupce Krajského ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje, Dopravního inspektorátu, Rychnov nad Kněžnou (viz protokol o ústním jednání ze dne 
6.1.2011), při samostatných jednáních za účasti obce Synkov-Slemeno, Krajského ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu, Rychnov nad Kněžnou, Správy a údržby silnic 
Královéhradeckého kraje a Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru dopravy a silničního 
hospodářství. 

Námitce účastníků řízení Jana Csibriho, Slemeno čp.31 a Ing. Petry Csibriové, Slemeno 
čp.31, která se týká ohrožení statiky domu čp.31 během provádění výše uvedené stavby včetně 
provádění výstavby jednotlivých RD na pozemku parc.č. 3239, vyhověl. Dle vyjádření zástupce 
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru dopravy a silničního hospodářství (viz protokol o 
ústním jednání ze dne 6.1.2011 a podmínka č.13, písm.h), tohoto rozhodnutí), budou při realizace 
výše uvedených staveb vozidla nad 3,5 t používat místní komunikaci ve směru Rychnov n.Kn. – 
Jedlina – Slemeno. 

Na dotčené pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, a na nichž budou umístěny 
části stavby, byly vydány souhlasy příp. smlouvy opravňující umístit a provést tyto části stavby.  

V průběhu řízení se stavební úřad zabýval vztahem předmětné stavby k územnímu plánu 
obce Synkov-Slemeno. Stavební úřad posoudil předloženou dokumentaci a zjistil, že tato stavba je 
v souladu s územním plánem. 

Žádost o rozhodnutí o umístění stavby byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a 
stanovisky: 
- souhlas se stavebními pracemi na pozemku parc.č. 378/1 v kat.území Slemeno u Rychnova nad 

Kněžnou, který je ve vlastnictví Zdeňka Moravce, Slemeno čp.39, Synkov-Slemeno, 516 01  
Rychnov nad Kněžnou (LV č.8), ze dne 23.11.2010, 

- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, ze dne 13.7.2010, č.j. 84878/10, 
- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, ze dne 14.7.2010, zn.2164/10/132, 
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 19.7.2010, zn.1028270635, 
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov n.Kn., ze dne 7.10.2010, zn.943/10, 
- vyjádření Obce Synkov-Slemeno, ze dne 12.1.2010 a ze dne 1.9.2010, zn.229/2010,  
- závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, ze dne 

18.10.2010, č.j. HSHK/RK-1012/OP-2010/b, 
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- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov n.Kn., odboru životního prostředí, ze dne 9.8.2010, 
zn. ŽP/20118/10-27/2010/Zs, 

- souhlas s trvalým odnětím pozemku ze ZPF, vydaný Městským úřadem Rychnov n.Kn., odborem 
životního prostředí, dne 4.11.2010, zn. ŽP-29118/10-496/2010-Syn, 

- vyjádření Městského úřadu Rychnov n.Kn., odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, ze 
dne 2.8.2010, č.j. OŠKMT-19192/10-716/2010/Dvo, 

- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov n.Kn., odboru dopravy a silničního hospodářství, 
ze dne 7.1.2010, č.j. ODSH/24081/09-2000/09/No, 

- vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát, Rychnov 
n.Kn., ze dne 28.12.2009, č.j. KRPH-226-220/ČJ-2009-050707, 

- zpráva o provedení geologického průzkumu na pozemku parc.č.3239 v k.ú. Slemeno u Rychnova 
n.Kn., ze dne 27.10.2010. 

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek 
tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů státní správy 
při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její 
umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým 
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") a vyhlášky č.501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví 
hygienické a protipožární podmínky. 

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací 
dokumentace. 

 
Poučení účastníků: 
------------------------ 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona 
č.500/2004 Sb., správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí 
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež 
mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého 
kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u 
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby. Odvolání se podává v počtu 6. 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 

Kamila Chlumecká 
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Poplatek: 
- správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovený podle položky 18 odst.a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků, 
byl uhrazen dne 15.11.2010, doklad č.031515. 

 
Příloha: 
- ověřený situační výkres v měřítku 1:500 se zakreslením záměru. 
 
Příloha pro žadatele a Obecní úřad:  
- ověřená dokumentace pro územní řízení bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí. 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. 

 
 
 
 

               Vyvěšeno dne ...............................                     Sejmuto dne ................................ 
  
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 
 

Doručí se: 
1. Lukáš Janeček, Staré náměstí č.p.60, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
2. Miroslav Mrázek, Městská Habrová č.p.1558, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
3. Obec Synkov-Slemeno, Synkov č.p.48, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
 
Dále se doručí: 
1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou – pro 

vyvěšení 
2. Obecní úřad Synkov-Slemeno, Synkov č.p.48, 516 01  Rychnov nad Kněžnou – pro vyvěšení 
 
Na vědomí: 
1. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská č.p.862, 516 

01  Rychnov nad Kněžnou 
2. Krajské ředitelství policie Východočeského kraje Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, 

Palackého 1360, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01  

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

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

6. archiv 
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