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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.07.2015 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, které zastupuje PROFI EMG
s.r.o., IČO 49285203, Teplého 2688, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí (dále jen
"žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
„IE-12-20044261 TR Vrchlabí - V1111/1113, st. 244 + KZL“

(dále jen "stavba") na následujících pozemcích:
Katastrální území Prostřední Lánov: p.p.č.: 586, 543/7, 581, 551, 544, 543/1, 543/2, 1565,
543/3,
Katastrální území Dolní Lánov: p.p.č.: 2559/1, 2551/1, 2551/3, 2551/2, 2546/1, 2580/1, 2534/2,
2511/2, 2513/1, 2924/11, 2924/12, 2924/3, 2924/10, 2513/6, 2510, 2420/1, 2503/1, 2503/2,
2591, 2436, 2406, 2596/1, 2354, 2597, 2336, 2341, 2293/2, 2292, 2607, 2288/1, 2288/3,
2276/1, 2605/1, 2284/1, 2608/2, 2256/2, 2256/3, 2256/7, 2256/1, 2161, 2609, 2130/5, 2130/1,
2611, 2060, 2613, 2036/1, 2910/3, 2036/3, 2022/1, 2019, 2623, 2018, 1978/2, 1980, 2624/1,
1974, 2627/1, 1931, 2628/1, 1915/1, 1915/2, 2634/1, 1844/2, 1844/1, 2643/1, 1808/2, 1808/1,
2648/1, 1773, 1805, 1772, 2546/3, 2924/6, 2924/8, 2544/3, 2544/1, 2544/2, 2537/2, 2537/6,
2509/1, 2511/1, 2406/1, 2276/1, 2051, 1930/1,
Katastrální území Prosečné: p.p.č.: 467/1, 484, 480/1, 480/3, 2124/1, 1895/1, 1895/2, 1923/3,
1926/2, 1900/2, 1900/3, 1821/3, 1930, 1741/1, 1705, 1729, 1737/2, 1939, 1642/6, 1642/4,
1642/1, 1597/1, 1589/1, 1955/2, 1584/1, 1581/1, 2123/2, 467/3, 2015, 417/2, 1894/1, 1894/2,
Katastrální území Hostinné: p.p.č.: 1108, 1366, 1367, 1109/1, 1117/1, 1367, 1115, 1365, 1120,
1121, 903/1, 1078/1, 1370/4, 1370/5, 1370/7, 1071/1, 1071/3, 1093/1, 1093/2, 1082/1, 1078/4,
1078/3, 1078/6, 1093/2,
Katastrální území Klášterská Lhota: p.p.č.: 686, 548, 531/5, 546, 545/1, 571/1, 542/2, 543/2,
Katastrální území Horní Olešnice: p.p.č.: 465/2, 465/3, 410/4.
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Druh a účel umisťované stavby:
VARIANTA 2: Stavba řeší obnovu stávajícího vrchního elektrického vedení vysokého napětí
V1111/1113. Účelem této liniové stavby je přenos elektrické energie. Stavba je součástí
energetické soustavy o napěťové hladině 110 kV.
Jde o změnu dokončené stavby. Náhradní přenosová trasa (NPT) je stavba nová a dočasná.
Na základě ústního jednání, provedeného dne 09.12.2015 a doložených dokladů, vyhodnotil
žadatel ČEZ Distribuce, a. s. připomínky k variantě č. 1 a upřesnil svou žádost podanou dne
28.07.2015. A to tak, že variantu č. 1 nebude realizovat. Stavebník zúžil žádost jen na variantu
č. 2. To znamená, že mezi TR Vrchlabí a sloupem č.5 nebude provedeno náhradní vrchní
vedení a obnova v tomto úseku bude provedena dle § 79, odst. 2, písm. s), Zák. č. 183/2006
Sb. výměnou stávajících st. č. 1, 2, 3 a 4 ve stávajících místech (trasa náhradního vrchního
vedení, povede od jihu - od města Hostinné, a bude ukončena u sloupu č. 5 stávající trasy
vrchního vedení na p.p.č. 586 v k.ú. Prostření Lánov). Umístění st. č. 5 je součástí tohoto
rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad vydává územní rozhodnutí pro umístění stavby pouze pro stavbu v rozsahu
varianty č. 2.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na následující pozemky:
Katastrální území Prostřední Lánov: p.p.č.: 586, 543/7, 581, 551, 544, 543/1, 543/2, 1565,
543/3,
Katastrální území Dolní Lánov: p.p.č.: 2559/1, 2551/1, 2551/3, 2551/2, 2546/1, 2580/1, 2534/2,
2511/2, 2513/1, 2924/11, 2924/12, 2924/3, 2924/10, 2513/6, 2510, 2420/1, 2503/1, 2503/2,
2591, 2436, 2406, 2596/1, 2354, 2597, 2336, 2341, 2293/2, 2292, 2607, 2288/1, 2288/3,
2276/1, 2605/1, 2284/1, 2608/2, 2256/2, 2256/3, 2256/7, 2256/1, 2161, 2609, 2130/5, 2130/1,
2611, 2060, 2613, 2036/1, 2910/3, 2036/3, 2022/1, 2019, 2623, 2018, 1978/2, 1980, 2624/1,
1974, 2627/1, 1931, 2628/1, 1915/1, 1915/2, 2634/1, 1844/2, 1844/1, 2643/1, 1808/2, 1808/1,
2648/1, 1773, 1805, 1772, 2546/3, 2924/6, 2924/8, 2544/3, 2544/1, 2544/2, 2537/2, 2537/6,
2509/1, 2511/1, 2406/1, 2276/1, 2051, 1930/1,
Katastrální území Prosečné: p.p.č.: 467/1, 484, 480/1, 480/3, 2124/1, 1895/1, 1895/2, 1923/3,
1926/2, 1900/2, 1900/3, 1821/3, 1930, 1741/1, 1705, 1729, 1737/2, 1939, 1642/6, 1642/4,
1642/1, 1597/1, 1589/1, 1955/2, 1584/1, 1581/1, 2123/2, 467/3, 2015, 417/2, 1894/1, 1894/2,
Katastrální území Hostinné: p.p.č.: 1108, 1366, 1367, 1109/1, 1117/1, 1367, 1115, 1365, 1120,
1121, 903/1, 1078/1, 1370/4, 1370/5, 1370/7, 1071/1, 1071/3, 1093/1, 1093/2, 1082/1, 1078/4,
1078/3, 1078/6, 1093/2,
Katastrální území Klášterská Lhota: p.p.č.: 686, 548, 531/5, 546, 545/1, 571/1, 542/2, 543/2,
Katastrální území Horní Olešnice: p.p.č.: 465/2, 465/3, 410/4.
Trasa stavby vedení je situována od soutoku Labe a Malého Labe u obce Prosečné podél
pravého břehu vodního toku Malé Labe k obci Dolní Lánov, kde se trasa odklání ve směru k
východnímu okraji města Vrchlabí, kde je vedení zaústěno do TR Vrchlabí.
Stavba bude s ohledem na NPT rozdělena na 2 etapy. První etapa představuje úsek mezi TR a
st.č. 19 (4,51 km). Navazující druhá etapa bude úsek mezi st.č. 19 a st.č. 248 (4,76 km).
Trasa NPT bude začínat na p.p.č. 586 v k.ú. Prostření Lánov v blízkosti stožáru č.5.
Určení prostorového řešení stavby:
Staveniště rekonstrukce stávajícího vedení bude situováno do stávající trasy stávajícího
vzdušného vedení 2x110 kV. Náhradní přenosová trasa NPT bude umístěna v souběhu s
trasou stávajícího vedení s osou probíhající převážně v rámci ochranného pásma stávajícího
vedení. Trasa NPT bude začínat na p.p.č. 586 v k.ú. Prostření Lánov v blízkosti stožáru č.5 a
směřovat ke st. č. 248 v k.ú. Hostinné.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavbou budou přímo dotčeny pozemky v manipulačním pruhu stavby a přístupové komunikace
v blízkosti této stavby.
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Toto území bude negativně ovlivněno po dobu výstavby a to jednak omezeným provozem na
komunikaci a dále pak stavební činností.
II.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala
společnost PROFI EMG s.r.o., datum 07/2015, zodpovědný projektant Ing. Jan Bízek,
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT – 0012666. Ověřená
projektová dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné
změny oproti ověřené DÚR nesmí být prováděny bez předchozího projednání se
zdejším stavebním úřadem. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace dle § 159 z.č. 183/2006 Sb. stavební zákon.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných normách. Zemní práce budou
prováděny v souladu s ČSN 733050 (nahrazeno ČSN 736133 – Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací). Před zahájením zemních prací bude provedeno
vytýčení podzemních sítí ve spolupráci s jejich správci a provedeno jejich zabezpečení
proti poškození. Souběh a křížení inženýrských sítí musí odpovídat požadavkům ČSN 73
6005.
4. V průběhu prací musí být dodržován zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006, min. požadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby a použití stavební techniky
musí být dodrženo Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
5. Vymezení staveniště je shodné s určením stavebních pozemků. Přístup na staveniště je
z místní komunikace a účelové komunikace vyznačené v DÚR.
6. Zařízení staveniště bude na pozemcích vymezených v DÚR. Skládky materiálu, zařízení
staveniště a samotná stavba musí být zajištěna oplocením, vjíždění a zajíždění musí být
označeno dopravním značením. Vozidla i komunikace znečištěné stavbou musí být
pravidelně čištěny.
7. Dle § 119 zákona č. 183/2006 Sb. bude užívání dokončené stavby možné až na základě
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. Užívání
stavby bude možné až po kontrolní prohlídce provedené stavebním úřadem a doložení
všech potřebných dokladů, certifikátů a revizí.
8. Po celou dobu výstavby je nutné zajistit možnost:
a) bezpečného pohybu pěších. V předpokládaných místech ohrožení musí být vytvořeny
zhotovitelem stavby bezpečné koridory pro pěší. Koridor bude viditelně označen
a zabezpečen proti jakémukoliv druhu stavební činnosti či vozidlům a technice stavby.
Výkopy budou opatřeny přechodovými lávkami a zajištěny ochranným zábradlím
a případně osvětleny.
b) zachování přístupu místních obyvatel a uživatelů nemovitostí ke svým pozemkům
a stavbám a bude zachována možnost příjezdu vozidel v nutných případech tj. pro
vozidla hasičů a zdravotnické záchranné služby.
9. Během provádění stavby musí stavebník dbát ustanovení § 152 až § 160 stavebního
zákona.
10. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou v dostatečném časovém
předstihu min. 14 dnů (případně dle požadavku vlastníka či uživatele pozemku i ve větším
předstihu) před zahájením prací všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude
stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím
nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně
nutnou dobu.
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11. Doporučujeme stavebníkovi, aby pro všechny stavbou dotčené pozemky, mosty a
komunikace pořídil před zahájením stavby fotodokumentaci. Tyto budou po dokončení
stavby uvedeny do původního stavu.
12. Stavba bude dokončena do 02/2021.
13. Při umístění, projektování a užívání stavby budou splněny podmínky vyplývající ze
závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí:

•

Souhlas, který vydal Drážní úřad – sekce stavební, zn.: MP-SOP1084/13-2/So, DUCR37953/13/So ze dne 11.07.2013:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny
této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při
provádění stavby v obvodu dráhy (snesení starého vedeni a natažení nového vedení) musí být řádně v předstihu
projednány s vlastníkem a provozovatelem dráhy a prováděny za jeho součinnosti (nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod.).
4. Při realizaci stavby musí stavebník respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah v
platném znění a opatření vydané SŽDC s.o. Č. 4/2011 Pokyny provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a
bezpečné drážní dopravy.
5. Po ukončeni stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává
podle § 7 odst. 3 zákona.

•

Stanovisko – Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení zemědělství, č.j.: 17368/ZP/2013-Kl-1 ze dne 07.10.2013:

1.

Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků,
uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
Nenarušovat síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiných zařízení sloužících
lesnímu hospodářství. V případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního
stavu a není-li to možné, tak zajistit odpovídající náhradní řešení.
Provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k
odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření.
Používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických
kapalin a činit opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a související přírodní prostředí.
Bezprostředně po skončení jiného využití dočasně odňatých lesních pozemků žadatel zabezpečí
odstranění všech dočasných staveb, zařízení, materiálů nebo jiných hmot, které by bránily
následnému využití lesních pozemků k plnění funkcí lesa.
Po ukončení realizace budou využívané pozemky navráceny pozemkům určeným k plnění
funkcí lesa a zalesněny.

2.
3.
4.
5.

6.

•

Závazné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, č.j.: ŽP/8922/2013-Ku-zs
ze dne 30.06.2013:

A. souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP)
1. Kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu vedení.
2. Během výstavby stožárů dodržet příjezdové trasy navržené v mapovém podkladu „Přehledná
situace se zákresem příjezdových cest a prvků ÚSES" M 1:10000 a nová umístění stožárů podle
přiloženého mapového podkladu „Katastrální mapa" M 1:1000. V případě změny umístění sloupů a
nebo přístupové trasy (mimo stávající cestní síť) v místech vedoucích významným krajinným prvkem
(les, vodní tok, údolní niva), je nutné požádat orgán ochrany přírody o závazné stanovisko k zásahu do
významného krajinného prvku.
3. Při napínání vodících lan vyloučit pojezdy aut nebo jiné mechanizace přes vodoteče a území skladebných prvků
ÚSES.
4. V roce 2008 došlo v Hostinném po střetu s vedením VN nad Labem k úhynu 3 labutí velkých. Na základě
této zkušenosti žádáme o instalování optické signalizace nad Labem.
5. Zeleň nacházející se mimo ochranné pásmo vedení v blízkosti staveniště a příjezdových cest nebude
poškozena. V případě nutnosti zásahu do zeleně nebo nebezpečí jejího ohrožení bude dodržována
příslušná norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění
proti oděru kmenů a poškození korun stromů. Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému
poškození dřevin rostoucích mimo les a nutnosti jejich kácení, musí být toto povoleno příslušným obecním
úřadem.
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6.

V průběhu stavby a jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany přírody ve smyslu §§ 5 a
5a (obecná ochrana rostlin a živočichů a ochrana volně žijících ptáků) a §§ 7 a 8 (ochrana dřevin) zákona.
B. souhlas s umístěním stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz Podmínky souhlasu:
1. V případě opatření stožárů nátěrem, bude barva zvolena tak, aby pohledově stožáry nezvýrazňovala.
Přípustné jsou příbuzné barvy k zelené, hnědé, šedé v jejich šedých a tmavých odstínech, nepřípustné jsou
výrazné barvy, v krajině se ve větší míře nevyskytující, jako červená, žlutá apod.

•

Souhrnné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, č.j.: ŽP/8922/2013-Kuzs ze dne 30.06.2013:

Závazné stanovisko dle § 104, odst. 9. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
Vyřizuje: Iveta Lešáková DiS.
Stanovisko dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
K výše uvedené projektové dokumentaci bylo dne 30.6.2013 vydáno samostatné závazné stanovisko.
Vyřizuje: Ing. Lada Kůželová
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů:
Na základě předložené dokumentace bylo zjištěno, že zábor PUPFL bude větší jak 1 ha. V tomto případě vydat
souhlas je kompetentní krajský úřad dle § 48a odst. 2) písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. ( lesní zákon).
Vyřizuje: Ing. Dagmar Horská
Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně
ovzduší:
Postupovat v souladu se zákonem č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.
Zajistit minimální prašnost během stavebních prací.
Vyřizuje: Ing. Ivana Luňáková
Stanovisko dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
Orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství nestanovuje podmínky, pouze upozorňuje na některé
zásady platné legislativy na úseku odpadového hospodářství.
Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími
předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů, zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich
odstraněním. Zvláštní důraz věnovat odpadům, které obsahují nebezpečné látky nebo jsou těmito znečištěné
(kabely obsahující ropné látky nebo dehet, transformátory a kondenzátory s obsahem PCB, izolační materiály
obsahující azbest, asfaltové směsi obsahující dehet apod.) Odpady předávat pouze do zařízení, která jsou
k nakládání s příslušným druhem odpadu určena.
Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě
stavby, pakliže jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S nadbytečnými zeminami
a přírodními materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno nakládat jako s odpadem a tento
předat do oprávněného zařízení.
Vyřizuje: Ing. Ivana Luňáková
Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
Bez připomínek.
Vyřizuje: Mgr. et BcA. Marta Žídková

•

Závazné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí , č.j.: ŽP/16487/2013-Ho
ze dne 30.09.2013:

1.

Na okolní lesní půdě nebudou ukládány vytěžené hmoty, stavební materiál, odpady, odstavována
technika, měněn chemizmus půdy apod. a to ani následně.
Vlastník stavby na sebe bere veškerá rizika s ohledem na blízkost lesního porostu a nebezpečí pádu
stromů a jejich částí. Investor je povinen stavbu zabezpečit tak, aby škody byly minimalizovány.
Minimální vzdálenost pro umístění stavby(okraj ochranného pásma vodičů) od lesních pozemků se
stanovuje následovně:
k.ú. Prostřední Lánov lesní pozemek č. 693/1 minimální vzdálenost 32m
k.ú. Dolní Lánov
lesní pozemek č. 2532/1 minimální vzdálenost 20 m
k.ú. Dolní Lánov
lesní pozemek č. 2535 minimální vzdálenost 11 m
k.ú. Prosečné
lesní pozemek č. 1659 minimální vzdálenost 0,5 m
lesní pozemek č. 1655 minimální vzdálenost 0,5 m
k.ú. Prosečné
lesní pozemek č. 475/1 minimální vzdálenost 3 m
k.ú. Horní Olešnice
lesní pozemek č. 461 minimální vzdálenost 19 m
k.ú. Horní Olešnice

2.
3.
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Souhlas – Městský úřad Vrchlabí – odbor SMM-ochrana ZPF, č.j.: 169-OSMM/10244/2013-4 ze
dne 22.07.2013:

1.

zemina při výkopových pracích při stavbě nových betonových základů stožárů na pozemcích zemědělského
charakteru bude ukládána odděleně v orniční a podorniční vrstvě a ve stejném pořadí bude uložena na místo po
odstranění betonových základů nefunkčních stožárů — orniční vrstva nesmí být odvážena
2. přebytečná ornice bude rovnoměrně rozprostřena na stejném dotčeném pozemku
3. staré základy likvidovaných stožárů budou odstraněny do hloubky 0,6 - 0,8 m a veškerý odpadní materiál
bude odvezen
4. v následujícím stupni stavebního řízení investor (zástupce) předloží zpřesněné trasy dočasných
přístupových komunikací přes pozemky ZPF včetně čísel jednotlivých pozemkových parcel
5. stavební práce spojené s činností na pozemcích ZPF budou pokud možno prováděny mimo
vegetační období
6. před vjezdem na pozemek ZPF bude vlastník, případně uživatel vyrozuměn nejméně 14 dní předem,
aby mohl případně přizpůsobit svou zemědělskou činnost okolnostem a došlo tak k co nejmenším
ekonomickým ztrátám
7. zpřesněn bude i způsob zpevnění těchto dočasných komunikací - na pozemcích ZPF nesmí být použita
štěrková drť (doporučeno - panely na geotextilii, aby byla zemina co nejvíce chráněna před poškozením
ropnými produkty a zhutněním)
8. v dalším stupni projektové dokumentace bude přesně popsán způsob následné rekultivace
9. investor si je vědom, že stavba včetně následné rekultivace musí být provedena v době kratší jednoho
roku; pokud od doby započetí stavby do jejího ukončení (včetně úpravy, osetí dotčených ploch a vzejití
semene) uplyne doba delší jednoho roku, je investor povinen zažádat o vydání souhlasu dle § 9 zák. č.
334/92 Sb. a v návaznosti na stavební povolení budou předepsány odvody do Státního fondu životního
prostředí na dobu stavební činnosti
10. v případě etapizace akce musí investor (dodavatel) stavby požádat v příslušných etapách o protokolární
předání pozemků zpět k zemědělské výrobě; v opačném případě bude započítána celá doba stavby do
lhůty dočasného odnětí a pokud bude překročena doba jednoho roku, bude investorovi předepsán odvod
za dočasné odnětí v rozsahu celé stavby
Při stavbě je nutno dodržovat požadavky a stanoviska uživatele a vlastníka dotčené parcely.

•

Vyjádření - Obec Prosečné, č.j.: 9/2013 ze dne 11.03.2013:

•

Vyjádření - Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j.:
SBS21550/2013/OBÚ-09/1 ze dne 19.07.2013:

Pro samotnou realizaci stavby bude však nutné řešit s investorem stav přístupových komunikací, zejména pak
mostů přes Malé Labe, jež jsou v majetku Obce Prosečné a pro svůj špatný stav mají omezenou nosnost!

Z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu nákladní lanové dráhy Černý Důl
— Kunčice nad Labem s ochranným pásmem 10 m na každou stranu od osy lanové dráhy požadujeme:
1) Zahájení prací v bezprostřední blízkosti nákladní lanové dráhy Černý Důl — Kunčice nad Labem v úseku křížení
v k.ú. Dolní Lánov ohlásit 10 dní předem organizaci Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., se sídlem Kunčice nad Labem
čp. 150, PSČ 543 61, IČ 481 73 029, datová schránka IDDS: zwyeuqw.
2) Při vlastní realizaci změny stavby nepoužívat konstrukční prvky nákladní lanové dráhy Černý Důl —Kunčice
nad Labem včetně nosných a tažných lan.
3) Ukončení prací v bezprostřední blízkosti nákladní lanové dráhy Černý Důl — Kunčice nad Labem ohlásit organizaci
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Dále Vás informujeme o tom, že vrchní dozor nad dodržováním obecně závazných předpisů, které upravují
bezpečnost technických zařízení ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších zákonů, vykonává Obvodní
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové, Wonkova 1142, PSČ
500 02, IDDS gffladwf, www.cbusbs.cz.

•

Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, č.j.: KRPH329-058/Čj-2013-051006 ze dne 08.04.2013:

Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky a omezení v souvislosti s prováděním prací v profilu
pozemních komunikací nebo jejich těsné blízkosti, musí být společně s přechodným dopravním značením
pracovních míst povoleno věcně příslušný silničním správním úřadem.
Požadujeme, aby zhotovitel předložil dopravnímu inspektorátu návrh přechodného dopravního značení pro označení
případných pracovních míst na pozemních komunikacích, nebo v jejich blízkostí, jako podklad pro vyjádřeni k stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm, a), c), odst. 2 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve
smyslu ust. § 25 odst. 6 písm c), d) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
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•

Stanovisko - Povodí Labe, s.p., PVZ/13/5666/Vn/0

1.

Z hlediska plánování v oblastí vod je navrhovaný záměr možný,

2.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy uvedených vodních toků konstatujeme
následující :
•

ze dne 18.03.2013:

Nové podpěrné sloupy je třeba umístit do vzdálenosti min. 6,0 m od břehové čáry vodního toku.
Pokud toto nebude možné dodržet, bude třeba jiné umístěni jednotlivě projednat s naším
podnikem.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné
škody vzniklé na zařízení průchodem velkých vod.
Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme následující : pokud bude vedení situováno nad vodními toky,
která mají vlastní parcelní čísla a jsou na LV zapsána s právem hospodaření pro Povadl Labe, státní
podnik Hradec Králové, bude třeba před vlastní realizací stavby provést s našim podnikem
majetkoprávní vypořádáni. Tyto záležitosti řeší závod Hradec Králové, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Králové — p. Branná V 499 320 209, mail branna,pla.cz, po předložení samostatné žádosti, doložené
doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a
rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

•
3.

•

SPU 084326/2013, Stanovisko - Státní pozemkový úřad Trutnov, 18.03.2013:

•

SUSHK/47/12/VMSS TU, Vyjádření - SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. ze dne 23.01.2013:

13.
14.

V případě jakýchkoliv změn, bude tato změna předložena k novému vyjádření.
Rozhodnutí o zvláštním užívání sil. pozemku po dobu provádění stavebních prací vydá příslušný Silniční
správní úřad.

Požadujeme zajistit při realizaci výše uvedené stavby taková řešení, aby v její trase nedošlo v místech křížení
se stávajícími přístupovými cestami na lesní a zemědělské pozemky k omezení či zamezení průjezdnosti pro
zemědělskou a lesní techniku v souvislosti s umístěním stožárů nebo v důsledku povinnosti dodržení ochranných
bezpečnostních vzdáleností od vodičů elektrického napětí.
Podle mapového snímku by mohlo dojít k souběhu těchto faktorů v místech navržených stožárů, označených jako č. 15 v
k.ú. Dolní Lánov, a č. 25 a 28 v k.ú. Prosečné.

1.
2.
3.
4.

Stavbou budou dotčeny silnice č. III/30251, III/32553 a III/2952, a to v místě přechodu vedením kNN.
Přechod vozovky bude proveden vrchním vedením, bez zásahu do povrchu vozovky.
Sloupy vrchního vedeni budou umístěny mimo pozemky ve správě SÚS Královehradeckého kraje a.s.
V případě umístění nových sloupů vrchního vedení (týká se i výměny stávajících sloupů za nové) je
podmínkou pro realizaci stavby uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti umístěním vedeni
kNN a to před zahájením územního nebo stavebního řízení. Podklady předloží investor stavby
(seznam dotčených pozemků, výměry, atd.). Žádost o sepsání smlouvy tvoří přílohu tohoto vyjádření.
5. Případné nově umísťované sloupy budou umístěny mimo systém silničního odvodnění.
6. V uvedené trase vrchního vedení není umístěno žádné energetické vedení ani zařízení v naši správě.
Je nutno zohlednit možné umístění dopravního značení.
7. Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry silnic č. III/30251, III/32553 a III/2952. Silniční silniční
příkop budou v případě zásahu (zanesení) obnoveny v původním profilu a bude obnovena
odvodňovací funkce.
8. Případný výkopek musí být zabezpečen tak, aby nedocházelo ke splachování výkopku na silniční
těleso.
Případná vytěžená zemina bude odvezena na skládku, nebude rozprostřena na okolní terén.
10. Dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve správě SÚS Královehradeckého kraje a.s., nebo k
jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu
na své náklady.
11. Na pozemcích ve správě SÚS Královehradeckého kraje a.s., nebude umísťován stavební ani jiný
material (zemina) pokud to nebude ošetřeno nájemní smlouvou.
12. Nejpozději 14 dní před zahájením případných stav. prací v silničním pozemku budou zásahy a
související zábory silničních pozemků ošetřeny nájemní smlouvou. Investor doloží zřetelnou
situaci s časovým harmonogramem zásahů (záborů) silničních pozemků. Příslušné úhrady dle
sazebníku SÚS Královehradeckého kraje a.s. budou zaplaceny před zahájením prací. Před
splněním těchto podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná
(tiskopis žádosti je k dispozici na stř. ve Vrchlabí)

•

1.

Stanovisko KVK a.s. datum 03.04.2013:

Práce v bezprostřední blízkosti nákladní lanové dráhy (ochranné pásmo je 10 m na každou stranu
od osy lanové dráhy) budou ohlášeny s dostatečným předstihem vedoucímu lornu p. Rastislavu
Regulimu, telefon 737 202 173. Nákladní lanová dráha je provozována v pracovních dnech od cca 7,30 do
15,00 hod. a po dobu provádění prací v její blízkosti bude ve výjimečných případech, po vzájemné
dohodě p. Reguliho a příslušného zaměstnance montážní firmy, na nezbytně nutnou dobu odstavena z
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2.

provozu. Přesto dáváme z důvodu bezpečnosti práce přednost provádění prací v blízkosti nákladní lanové
dráhy po 15,00 hod.
Pracovníkům organizací, které budou provádět opravu, nebo stavbu vedení vysokého napětí se zakazuje
lézt na podpěry nákladní lanové dráhy a používat k výše uvedeným pracím její konstrukční prvky včetně
nosných a tažných lan.

•

5009/13-OŘ HKR-150, Vyjádření - SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové ze dne
27.03.2013:

1.

Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy.
Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážniho tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost
drážnich zařízení a bezpečnost železničního provozu. Stavebník bude respektovat Vyhlášku Č.177/1995
Sb. „Stavební a technický řád drah". Realizací stavby nesmí dojit ke ztíženi ůdržby a rekonstrukce drážnich
staveb a zařízení. Minimální výška vodičů nad tratí bude v souladu s projektem minimálně 12 m.

2.

Budou splněny podmínky samostatného vyjádření k dotčeným drážním sdělovacím sítím ve správě
ČDTelematiky a.s., umístěných v těsném souběhu s trati zn.: 5240/2013-0 ze dne 15. 3. 2013 - viz příloha.

3.

Sneseni starého a přetaženi nového vedení nad tratí musí být provedeno v souladu s „Pokyny provozovatele
dráhy pro zajíštění plynulé a bezpečné drážní dopravy Č. 4/2011" — viz příloha, které MUSÍ být předány
vybranému zhotoviteli: dále za přítomnosti objednaného bezpečnostního dohledu pověřeným pracovníkem
SŽDC, v jim (s ohledem na vlakový grafikon) dohodnutém termínu a Čase. Technologie provedení křížení trati
s Časovým harmonogramem bude zhotovitelem více než 1 mesíc před zahájením prací projednána
se zástupcem SŽDC panem Starým, tel.: 728 147 305, který rozhodne o nutnosti zavedeni výluky nebo pomalé
jízdy. O této skutečnosti je třeba informovat potenciální zhotovitele v rámci výběrového řízení.

4.

V případě provedeni prací za drážního provozu musí být zhotovitelem neprodleně respektovány všechny
bezpečnostní pokyny dohledu SŽDC, týkající se prací v obvodu dráhy. Zahájení a ukončeni obou křížení tratě
bude, prostřednictvím dohledu SŽDC, oznámeno výpravčím sousedních stanic. Ani při realizaci dalších prací
nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a stavebních dílů na vzdálenost menší než.
3 m od osy koleje bez přítomnosti a souhlasu objednaného bezpečnostního dohledu oprávněným pracovníkem
SŽDC. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastaveni stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti nebo
plynulosti provozování dráhy a drážní dopravy. Případné náklady na stavbou způsobené zpoždění vlaků, vyluky
a pomalé jízdy hradí stavebník.

5.

Pokud dojde v důsledku stavby k poškození nebo znečištění drážních zařízení (např žel. přejezdu), bude jejich
uvedení do původního stavu zajištěno investorem (zhotovitelem) předmětné stavby v OP dráhy, na jeho náklady a
do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky.

6.

Jakékoliv změny stavby v OP dráhy budou před jejich zahájením SŽDC písemně odsouhlaseny.

7.

Dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu dráhy bude za SŽDC pověřen vedoucí Traťového okrsku
Kunčice nad Labem p. Jebavý, tel.; 728 818 089, kterému bude, min. 20 dní předem, oznámeno zahájení prací v
60 m ochranném pásmu dráhy a ukončení stavby. O výsledku kontroly ukončené stavby provede SŽDC zápis do
stavebního deníku.

•

516163/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT, Vyjádření - SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové ze
dne 18.08.2015:

1. Při provádění prací v obvodu dráhy SŽDC musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický

řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah a Pokyn provozovatele dráhy pro
zajištěné plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 2/2015 - Výměny zemních lan a vodičů při stavbách, opravách a
rekonstrukcích venkovních vedení vn, které křižují železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu v tomto znění:
a) Investor nebo zhotovitel stavby musí v co největším předstihu kontaktovat výlukáře SŽDC OŘ HKR pana
Josefa Starého, tel.: 972 341 1211, e-mail: StaryJo@szdc.cz k projednání možné koordinace prací v
obvodu SŽDC s výlukovými pracemi SŽDC, případně ke zvolení nejvhodnějšího termínu a času realizace prací z
hlediska vlakového grafikonu.
b) Zhotovitel se musí v co největším předstihu před zahájením stavby sejít na místě dotčeni dráhy s vedoucím TO
v Kupčicích nad Labem panem Jebavým, tel.: 728 818 089, e-mail: Jebavy@szdc.cz, aby projednal technologii
prací s časovým harmonogramem, a z toho vyplývající požadavky na výluky kolejí nebo omezení rychlosti
jízdy kolem pracovního místa za účelem vyloučení poškození nebo omezení funkčnosti zařízení SŽDC (např.
zařízení železničního spodku, železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení) a omezení
provozování dráhy a drážní dopravy. Z tohoto jednání se pořídí písemný zápis.
c) V případě, že zhotovitel požaduje výluky kolejí nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, urči
vedoucí TO úsek vyloučení koleje, případně úsek s omezením rychlosti jízdy kolem pracovního místa.
d) Pokud zhotovitel nepožaduje výluku kolejí, případně omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, pak o této
skutečnosti musí předat vedoucímu TO písemné prohlášení, které musí být přílohou k zápisu z jednání.
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e)

Ve všech případech, kdy zhotovitel požaduje jakékoliv výluky nebo omezeni rychlosti kolem pracovního místa,
musí požadavky projednat s Odborem plánování a koordinace výluk (viz bod 2) a současně musí kontaktovat
správce zařízení SŽDC dle výše uvedených podmínek.
f) Vedoucí práce zhotovitele — cizího právního subjektu (CPS) musí mít kvalifikaci podle Předpisu SŽDC
Zarril „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy", a to
zkoušku E-07. Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je
provozovatelem SŽDC, jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC http://www.szdc.cz. Vedoucí prací
zhotovitele nemusí být jeho zaměstnancem.
g) Zhotovitel před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců vykonávajících práci z bezpečnosti práce při
vstupu do vyhrazeného obvodu dráhy SŽDC.
h) Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
i) Pokud při realizaci prací souvisejících s přetahy zemních lan a vodičů přes trat' vznikne škoda na majetku ve
správě SŽDC, zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informuje vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného
úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití
dotčeného úseku dráhy.
2. Výluky a pomalé jízdy se u SŽDC objednávají min. 120 dní před jejich zahájením. Minimálně 60 dní před výlukou nebo
pomalou jízdou projedná investor nebo jím pověřená osoba se SŽDC, Odbor plánování a koordinace výluk, Dláždění
1003/7, 110 OO Praha 1 (p. Adamec tel.: 972 244 551), uzavření smluvního vztahu o poskytnutí výluk na tratích
provozovaných SŽDC. Bez tohoto smluvního vztahu nebude výluka nebo pomalá jízda umožněna.
3. SŽDC se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupu prací ani žádným způsobem nepřebírá
zodpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.
4. Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo pozemek SŽDC, který
nakonec bude upraven do náležitého resp. dohodnutého stavu.
5. Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy a pozemky SŽDC.
6. Staveniště na pozemcích SŽDC musí být řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
7. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být
respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v piném rozsahu. SŽDC si
vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní
dopravy.
8. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde ke znečištění štěrkového lože nebo
přejezdu, poškození drážniho zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této
skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do
stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z
případného omezení drážní dopravy.
9. Likvidace odpadů bude řešena v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí
dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
10. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
11. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor SŽDC o účast na prohlídce dokončené
stavby a o kontrolu spinění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu SŽDC s provedením prací u dokončené
stavby bude kladné písemné vyjádření OŘ HKR.
12. Veškerě změny v projektové dokumentaci v OP dráhy musí být SŽDC předem písemně odsouhlaseny.

•

Vyjádření CETIN č.j.: 654285/15 ze dne 28.07.2015:

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách
krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovených žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území
či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto
Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném
zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o tom, zda toto
vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále
odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření
nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že:
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr,
pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje
se SEK, nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím
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zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta, e-mail:
jiri.buta@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst. 17 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené
zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který
mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat,
půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto
povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva
autorského.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
I. Obecná ustanovení
1. 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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK 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 menší než 1,5 m od krajního
vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a
nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou
porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako
podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního
řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení,
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit
vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. 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.
4. 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.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze
pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, 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 nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby
nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem,
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před
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zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. 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.
10. 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.).
11. 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.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně
odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či
jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění
takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., telefonní
číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech 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
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního
právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 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.
3. 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 provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat jet POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 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. Ochranné pásmo
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25m po obou
stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. 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.
6. Pokud by navrhované 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 mechanizace, otevřeného
plamene a podobných technologií.
V. Křížení a souběh se SEK
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury,
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.
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2. 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 než 0,6
m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. 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, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
•
pokud 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 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 menší 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 s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v
úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

•

SPU 53001/2015/Ly, Stanovisko - Státní pozemkový úřad Hradec Králové, 03.02.2015:

1.

náhradní dočasná přenosová trasa bude provedena dle platných norem a předpisů a bude projednána
se všemi příslušnými správními orgány v patřičných řízeních

2.

žadatel se zavazuje, v případě vzniku nevratných škod na kulturách a trvalých porostech nacházejících
se na pozemcích, se kterými je SPÚ příslušný hospodařit, uhradit tyto škody v piné výši SPÚ

3.

žadatel je povinen zabránit vzniku ekologických škod a škod na životech, zdraví a majetku občanů

4.

stavba provizorního vedení bude dočasná, konstrukce mobilní, stožáry nebudou mít podzemní
základový díl, budou pouze postaveny na pevné podložce a ukotveny lany

5.

po dokončení rekonstrukce budou tyto mobilní konstrukce beze zbytku odstraněny a pozemky, s
nimiž je SPŮ příslušný hospodařit, uvedeny do stavů a kultur, ve které se nacházely před
umístěním mobilní přenosové soustavy, tzn. např. dojdé k řádnému zasypání vzniklých
prohlubní, tyto budou po vrstvách zhutněny, aby nedocházelo k propadávání zeminy, budou
provedeny terénní úpravy do původní úrovně terénu, dojde k osetí travní směsí a bude zabezpečen
nezávadný odtok povrchových vod

6.

akci investor předem projedná s nájemci:
-

KN 706/3 k.ú. Prostřední Lánov - Zemědělské a obchodní družstvo Lánov, čp. 43, 543 41
Lánov

-

KN 2591, PK 2596/1, KN 2607, KN 2608/2, KN 2256/3, KN 2624/1 v k.ú. Dolní Lánov Zemědělské družstvo vlastn&ů, čp. 239, 54341 Dolní Lánov

-

GP 1935/2 díl 2 v k.ú. Prosečné - Farma Basařovi, s. r. o., čp. 53, 54373 Prosečné

(a dohodne se s nimi na případné úhradě škod vzniklých při realizaci záměru.)
7)

na předmětné části pozemků KN 706/L GP 1582, GP 1567 v k.ú. Prostřední Lánov, GP 2648 v
k.ú. Dolní Lánov, které isou dotčeny stavbou mobilní konstrukce (i obslužnou plochou) uzavře
investor s SPÚ nájemní smlouvu

8)

akci investor předem projedná se spoluvlastníkem p.č. GP 1567 v k.ú. Prostřední Lánov -Tryzna
Stanislav, č.p. 162, 54342 Dolní Dvůr a dohodne se s ním na případné úhradě škod vzniklých při
realizaci záměru.

•

Vyjádření - Lesy České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové č.j.: LCR172/001948/2014 ze
dne 22.12.2014:
1.

Lesy ČR, s.p. vydaly souhlas s dočasným odnětím PUPFL dne 11.12.2014, rozhodnutí vydá orgán
státní správy lesa

2.

Lesům ČR bude uhrazena náhrada škody z dočasného odnětí dle lesního zákona vypočtená dle
vyhl.č.5511999 Sb.-výpočet byl předložen firmou Gemos, Mariánské Lázně
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3.

před zahájením prací žadatel vyzve revírnika Ing.Melšu (Prosečné, tel. 725 796 270 ) a M.Škopa
(H.Oleš., tel. 724 524 362 ) k předání místa staveniště, po ukončení bude pracoviště předáno
zpět LČR.

4.

před zahájením stavby žadatel uzavře nájemní smlouvu na eloch y dotčené stavebními pracemi,
popř. k přímému dotčení PUPFL na LV LCR výjimku ze zákazu vjezdu vozidel a mechanizace na
lesní pozemky dle lesního zákona udělí a úplatnou povolenku vjezdu vystaví místně příslušný
revírník.

5. při odstraňování náletových křovin a dřevin v ochranném pásmu bude hroubí nad 7cm v průměru
předáno revírníkovi.

6. věcné právo u staveb postavených před r.1994 vzniklo ze zákona č.79/1957 Sb. (elektrizační zákon), v
případě uzavření aktuální řádné smlouvy o zřízení služebnosti předloží žadatel geometrické plány,
znalecký posudek o ceně za zřízení služebnosti, atd. dle vzájemné dohody mezi ČEZ a LČR.

•

Vyjádření - Lesy České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové č.j.: LCR172/001884/2014 ze
dne 12.12.2014:

Výkop po stávajícím stožáru bude rekultivován, po skončení prací bude kontaktován revírník M.Škop ( 724 524 362) k
převzetí dotčené části pozemku.

•

•

Vyjádření - Lesy České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové č.j.: LCR172/001880/2014 ze
dne 11.12.2014:
•

souhlas s dočasným odnětím a dočasným omezením PUPFL vydá orgán státní správy lesa, jedná
se o liniovou stavbu

•

na okolních lesních pozemcích nebude ukládán stavební materiál ani poškozován lesní porost

•

Lesům ČR bude uhrazena náhrada škody z dočasného odnětí a omezení dle lesního zákona
vypočtená dle vyhl.č.5.5/1999 Sb., výpočet předloží žadatel (fakturu vystaví LCR)

•

před zahájením prací žadatel vyzve revírníka Ing,Melšu ( tel. 725 796 270 ) k předání místa
staveniště, po ukončení bude pracoviště předáno zpět LČR.

•

před zahájením stavebních prací na dočasně odňaté a omezené plochy investor stavby uzavře
nájemní smlouvu na dobu provádění prací.

Stanovisko k PD stavby vydal RWE DS, zn.: 50012022250 ze dne 03.11.2015:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblastí výše uvedené stavby (dle předložené situace), se nachází - prochází
vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 300, PN 40 a DN 150, PN 25.
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu;
Styk Vašeho zařízení s VTL plynovody je nutno řešit s ohledem na zákon číslo 458/2000 Sb. (energetický
zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
Při realizaci výše uvedené stavby "1E-12-2004261 TR Vrchlabí - V1111/1113, st.244 + KZL" požadujeme dodržet
následující podmínky:
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách
www. rwe-ds.cz.
Venkovní vedení WN:
- úhel křížení s VTL (min 30st);
Při křížení a souběhu nadzemního vedení s VTL plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchy
vedeni a potrubí, event. jejich chráničkou:
- Sloupy budou osazeny tak, aby ochranné pásmo krajního vodiče (tj.15,4m) nezasahovalo nad potrubí VTL
plynovodu.
- Případný zemnič musí být uložen na odvrácenou stranu od VTL plynovodu.
Všeobecné podmínky:
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět
zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební aní jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL
plynovodů (20 a 40 m od plynovodu);
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem
(přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
Po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí RWE DS, s.r.o. - ke kontrole a
provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na www.rwe-ds.cz.
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RWE DS, s.r.o. - odbor operativní správy sítí - zpracování externích požadavků EPZ-VTL si vyhrazuje právo vydání
případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti stavby vyžadovaly.
K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘIZENí:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
STL plynovod PE 110
Na základě předložené situace byl předán informační zákres plynárenského zařízení
•
Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
•
Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a
přesné určení uložení plynárenského zařízení.
•
Stavební objekty (betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků NN, el. kabelů NN, atd.) musí
být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Pokud nebude možno
dodržet ochranné pásmo 1,0m bude kabel umístěn v chráničce nebo žlabu. Uzemnění budou vedena na
opačnou stranu od plynovodu.
•
V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány žádné
nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu
•
V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
•
Pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky NTL plynovodu nebo plynovodní přípojky, bude tak
učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem plyn. zařízení a schválené PD.
Přeložku hradí investor.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas
platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní
řízení, ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s
certifikátem autorizovaného inspektora.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné
a z tohoto důvodu je chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území
obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany půdorysu
c) u technologických objektů 4m od půdorysu
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) 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 zákona č. 548/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů 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,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení.
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) 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,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho
poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopové technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

Č.j. SÚ/12042/2015-8

str. 15

10) 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 příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo
Zákaznická linka 840 11 33 55). 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. V případě, že nebudou
dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s PZ.
11) 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,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za
vzniklé škody.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

•

1.

2.

•

Souhlas KVK ze dne 27.10.2015:

Práce v bezprostřední blízkosti nákladní lanové dráhy (ochranné pásmo je 10 m na každou stranu od osy
lanové dráhy) budou ohlášeny s nejméně 10 denním předstihem vedoucímu lomu p. Rastislavu Regulimu,
telefon 737 202 173. Nákladní lanová dráha je provozována v pracovních dnech od cca 7,30 do 15,00 hod. a
po dobu provádění prací v její blízkosti bude ve výjimečných případech, po vzájemné dohodě p. Reguliho
a příslušného zaměstnance montážní firmy, na nezbytně nutnou dobu odstavena z provozu. Přesto
dáváme z důvodu bezpečnosti práce přednost provádění prací v blízkosti nákladní lanové dráhy po 15,00 hod.
Pracovníkům organizací, které budou provádět opravu, nebo stavbu vedení vysokého napětí se zakazuje
lézt na podpěry nákladní lanové dráhy a používat k pracím, souvisejicími se stavbou její konstrukční
prvky, včetně nosných a tažných lan.

Vyjádření MěÚ Vrchlabí odboru RM a ÚP, č.j.: ORM/14999/2015-2 ze dne 13.10.2015:

Dle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávajícího vrchního vedení kabelu 110kV ve stávající trase. Pokud
bude k provádění stavebních prací při rekonstrukci tohoto kabelu potřeba užít silniční pozemek, je zhotovitel stavby
povinen min. 30 dní předem požádat zdejší silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic III/32551
a o stanovení přechodného dopravního značení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
Odůvodnění:
Dne 28.07.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad
oznámil zahájení územního řízení (č.j.: SÚ/12042/2015-6 dne 23.10.2015) známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům, a současně nařídil ústní jednání na den 09.12.2015, o jehož
výsledku byl sepsán protokol č.j.:SÚ/12042/2015-7 ze dne 09.12.2015.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Na základě požadavku žadatele vzneseném během ústního jednání dne 09.12.2015 byla
platnost tohoto územního rozhodnutí stanovena na dobu 5ti let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutíjak je níže uvedeno.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Správa železniční
dopravní cesty,státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové, Povodí Labe, státní
podnik, OBEC HORNÍ OLEŠNICE, OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA, OBEC PROSEČNÉ, Obec
Lánov, OBEC DOLNÍ LÁNOV, Státní pozemkový úřad, Správa silnic Královéhradeckého kraje,
Město Vrchlabí, ČEZ Distribuce, a. s., Krkonošské vápenky Kunčice , a.s., T-Mobile Czech
Republic a.s., Město Hostinné, starostka Ing. Dagmar Sahánková, Helena Nyklová, Bohumil
Zvírotský, Josef Zvírotský, Ladislav Vich, Lukáš Vich, Milan Blažej, Jana Slovenská, Jiří Svatý,
Pavel Svatý, Jaroslav Kruliš, Libor Kruliš, Jiří Honců, Antonín Hylmar, Miroslav Vaněk, Ing.
Mirko Berr, Ing. Michal Mikšovský, Iva Mikšovská, Josef Pavlíček, Stanislav Matěják, Eduard
Glaich, Alfréd Pucher, Luděk Holman, Ing. Miloš Holman, Petr Lhoták, Viktor Lhoták, Iva
Mlčáková, RK Mouřenín, spol. s r.o., Lenka Siegertová, Jiřina Uždilová, Božena Koldovská,
Drahomír Zuzánek, Milan Zuzánek, Petr Zuzánek, Milada Holmanová, Jan Basař, Josef
Legemza, Libuše Festová, Věruška Máslová, Jiří Mejsnar, Jaroslav Neuman, Jana Dostálková,
Jana Bílková, Anna Brunerová, Zdenka Krausová, Vlasta Melšová, Zdeňka Valentová, Jiří
Vízner, Jiří Vízner, Oldřich Vízner, Jitka Víznerová, Soňa Víznerová, FARMA KOUT, v.o.s.,
Zemědělské družstvo vlastníků, JUTA a.s., Stanislav Tryzna, Suhox, s.r.o., Josef Pavlíček, Jan
Havrda, Dana Felcmanová, BERFOS Capital, SE, Zemědělské a obchodní družstvo Lánov,
Miroslava Abrahamová, Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Trutnov, Lesy České republiky, s.p.,
Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, Martin Pěkný, Tomáš Kühnl, Michal Valeš, PRISVICH,
s.r.o., ALBA Galant s.r.o., VERBAVA CZ s.r.o., Farma Basařovi s.r.o., C & W consulting s.r.o.,
Basař Jiří, Luděk Mejsnar, Mgr. Jaroslav Hampl, Stanislav Matěják, Stanislav, Jaroslav
Neuman, Alois Mejsnar, Zelený prostor pro život, z.s., Městský úřad Vrchlabí, odbor správy
majetku města, Labrys, o.p.s.
K řízení byly doloženy tyto doklady:
-

Projektová dokumentace pro územní řízení, kterou zpracovala společnost PROFI EMG s.r.o., datum
07/2015, zodpovědný projektant Ing. Jan Bízek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení
staveb ČKAIT – 0012666
Usnesení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu,
č.j.: 4024/UP/2012/Sm ze dne 23.03.2012
Sdělení vydalo Ministerstvo životního prostředí. Značka 23801/ENV/12 dne 06.04.2012
Stanovisko vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.:
6707/ZP/2012-Kp dne 03.05.2012
Postoupení - Archeologický ústav AV ČR, Praha,-č.j.:ARUP-1831/2013 ze dne 04.03.2013
Vyjádření - Česká geologická služba - Geofond ČR, CGS630/13/03689/III-198 ze dne 11.03.2013
Závazné stanovisko - ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a
Pardubický kraj, zn.: 933/13/52,103/U1 ze dne 20.03.2013
Souhlas, který vydal Drážní úřad – sekce stavební, zn.: MP-SOP1084/13-2/So, DUCR-37953/13/So
ze dne 11.07.2013
Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov,
HSHK-568-2/2013 ze dne 18.03.2013
Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov,
HSHK-568-2/2013 ze dne 12.04.2013
Závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, č.j.: s-khshk
4686/2013/2/hok.tu/br ze dne 19.02.2013
Stanovisko – Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení zemědělství, č.j.: 17368/ZP/2013-Kl-1 ze dne 07.10.2013
Stanovisko - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.:
5432/DS/2013/MT ze dne 07.05.2013
Závazné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, č.j.: ŽP/8922/2013-Ku-zs ze
dne 30.06.2013
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Souhrnné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, č.j.: ŽP/8922/2013-Ku-zs ze
dne 30.06.2013
Závazné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí
, č.j.: ŽP/16487/2013-Ho
ze dne 30.09.2013
Souhlas – Městský úřad Vrchlabí – odbor SMM-ochrana ZPF, č.j.: 169-OSMM/10244/2013-4 ze dne
22.07.2013
Závazné stanovisko - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor
územní správy majetku Pardubice, č.j.: 35686/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 08.10.2014
Vyjádření - Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Josefově, NPÚ362/15431/201kal ze dne 04.03.2013
Vyjádření - Obec Horní Olešnice, č.j.: 027/2013/Li ze dne 13.03.2013
Vyjádření - Obec Klášterská Lhota
Vyjádření - Obec Prosečné, č.j.: 9/2013 ze dne 11.03.2013
Vyjádření - Obec Lánov ze dne 07.03.2013
Vyjádření - Obec Dolní Lánov ze dne 13.03.2013
Vyjádření - Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, č.j.:
SBS21550/2013/OBÚ-09/1 ze dne 19.07.2013
Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií, č.j.: KRPH-85850-136/ČJ-2014-0500IT ze dne 30.09.2014
Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, č.j.: KRPH-329058/Čj-2013-051006 ze dne 08.04.2013
Stanovisko - Povodí Labe, s.p., PVZ/13/5666/Vn/0 ze dne 18.03.2013
SPU 084326/2013, Stanovisko - Státní pozemkový úřad Trutnov, 18.03.2013
SUSHK/47/12/VMSS TU, Vyjádření - SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. ze dne 23.01.2013
Vyjádření Labrys s.r.o., č.j.: 5748/2013 ze dne 14.03.2013
Rozhodnutí – Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení zemědělství, č.j.: 22539/ZP/2014-Kl ze dne 21.01.2015
Rozhodnutí – Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení zemědělství, č.j.: 22540/ZP/2014-Kl ze dne 21.01.2015
Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií, č.j.: KRPH-64805-45/ČJ-2015-0500IT ze dne 31.07.2014
Stanovisko - Povodí Labe, s.p., PVZ/15/21930/Vn/0 ze dne 10.08.2015
Vyjádření - ČEPRO a.s. středisko 01 produktovody, Dálkovod, zn.: S1/223/2013 ze dne 21.03.2013
Souhrnné stanovisko - ČD-Telematika a.s., zn.: 3518/2013 ze dne 15.03.2013
Vyjádření - České dráhy,a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, č.j.: 903/2012 ze dne
26.01.2012
ÚPTS/OS/88784/2013, Vyjádření - České radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí ze dne 21.03.2013
Zn.: 12000619, Vyjádření - Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Hradec Králové ze dne
20.01.2012
MAR/5/3/13/1, Vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 05.03.2013
Vyjádření - ČEZ ICT Services, a.s., zn.: P4A14000012451 ze dne 03.10.2014
Vyjádření - Dial Telecom, a.s. ze dne 01.03.2013
Vyjádření - GTS Czech s.r.o., zastoupená spol. SITEL, spol. s r.o., zn.: 1211402411 ze dne
30.09.2014
Stanovisko KVK a.s. datum 03.042013
2012/2/1006, Vyjádření - MERO ČR, a.s. ze dne 10.01.2012
Vyjádření MěVaK Vrchlabí ze dne 20.01.2012
Vyjádření MěÚ Vrchlabí odboru RM a ÚP, č.j.: ORM/853/2012 ze dne 27.01.2012
Vyjádření MěÚ Vrchlabí odboru RM a ÚP, č.j.: ORM/14999/2015-2 ze dne 13.10.2015
6866/14/OVP/N, Stanovisko - NET4GAS, s.r.o. ze dne 29.09.2014
204/12/OVP/N, Stanovisko - NET4GAS, s.r.o. ze dne 10.01.2012
ŘSD/142/37000/2012/Ku Vyjádření - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové ze dne
02.02.2012
DRSL/10805/14, Vyjádření - Řízení letového provozu České republiky, s.p. ze dne 23.10.2014
Vyjádření - SITEL, spol. s r.o. zn.: 1111412176 ze dne 30.09.2014
Vyjádření - Služby města Vrchlabí, p.o. ze dne 31.01.2012
5009/13-OŘ HKR-150, Vyjádření - SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové ze dne 27.03.2013
Pokyny provozovatele dráhy pro zajištění plynulosti a bezpečnosti drážní dopravy č.j.: S 51252/2011AOE ze dne 15.11.2011
Zn.: 1181/2013-TÚDC, Vyjádření - SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty ze dne
18.04.2013
Vyjádření - T-Mobile Czech Republic a.s., Technické oddělení, zn.: E6371/14 ze dne 18.12.2014
Zn.: 11295/ÚŘ/Hýs, Vyjádření - UPC Česká republika, s.r.o., pracoviště Liberec ze dne 01.10.2014
Vyjádření – Vodárenská společnost Lánov č.j.: STR/2013, datum03/2013
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Vyjádření - Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 27.03.2013
Vyjádření - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., VLS-001367/2013/1900 ze dne 12.03.2013
Vrchlabská teplárenská s.r.o., ze dne 06.03.2013
Vyjádření MÚ Hostinné – odbor investic a majetku ze dne 01.02.2012
Vyjádření ZVHS ÚP Hradec Králové, č.j.: ZVHS/105/2012/ÚPHK ze dne 14.02.2012
Zn.: 15629/2015-0, Souhrnné stanovisko - ČD-Telematika a.s. ze dne 07.08.2015
Vyjádření - ČEZ ICT Services, a.s., zn.: P3A 15000028419 ze dne 25.08.2015
Vyjádření - MERO ČR, a.s. č.j.: 2015/07/7505 ze dne 29.07.2015
Vyjádření Uni Promotion s.r.o., zn.: 111404417 ze dne 10.08.2015
Stanovisko - RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 5001157228 ze dne 20.08.2015
Zn.: DRSL/9003/15, Vyjádření - Řízení letového provozu České republiky, s.p ze dne 27.08.2015
Vyjádření - spol. SITEL, spol. s r.o., zn.: 1111503392 ze dne 31.07.2015
516163/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT, Vyjádření - SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové ze dne
18.08.2015
Vyjádření CETIN č.j.: 654285/15 ze dne 28.07.2015
Vyjádření - T-Mobile Czech Republic a.s., Technické oddělení, zn.: E16553/15 ze dne 29.07.2015
Vyjádření - UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 29.07.2015
Smlouvy, dohody a souhlasy od vlastníků a uživatelů stavbou dotčených pozemků
SPU 53001/2015/Ly, Stanovisko - Státní pozemkový úřad Hradec Králové, 03.02.2015
Vyjádření - Lesy České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové č.j.: LCR172/001948/2014 ze dne
22.12.2014
Vyjádření - Lesy České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové č.j.: LCR172/001884/2014 ze dne
12.12.2014
Vyjádření - Lesy České republiky, s.p.Lesní správa Dvůr Králové č.j.: LCR172/001880/2014 ze dne
11.12.2014
Vyjádření – Vodafone, zn.: IIG/012/11/2015/V_1111-1113 ze dne 12.11.2015
Stanovisko k PD stavby vydal RWE DS, zn.: 50012022250 ze dne 03.11.2015
Zn.: 21623/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT, Vyjádření - SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové ze
dne 03.11.2015
Vyjádření k zahájenému ÚR – umístění stavby „IE-12-20044261 TR Vrchlabí - V1111/1113, st. 244 +
KZL“, č.j.: UZSVM/HTU/7205/2015-HTUM ze dne 04.11.2015, vydal Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Obvodní Báňský úřad, zn.: SBS 33602/2015/OBÚ-09/1 ze dne 29.10.2015
Souhlas KVK ze dne 27.10.2015
Fotodokumentace vyvěšení Oznámení o zahájení územního řízení na stavebním úřadem
stanovených místech
Žádost o vydání ÚR č.j.: SÚ/12042/2015 ze dne 28.07.2015
Plná moc pro společnost Profi EMG k zastupování společnosti ČEZ Distribuce ze dne 17.02.2015
Osvědčení o autorizaci pro Ing. Jana Bízka, číslo: 36924 ze dne 29.04.2014
KN a KM
Doklad o zaplacení správního poplatku.
Vyjádření pana Michala Drbohlava z ústního jednání dne 09.12.2015, zastoupeného na základě plné
moci panem Zbyňkem Drbohlavem.
Plná moc pro pana Zbyňka Drbohlava k zastupování pana Michala Drbohlava ze dne 01.12.2014
Vyjádření pana Jiřího Vališky z ústního jednání dne 09.12.2015, zastoupeného na základě plné moci
panem Bohumilem Merglem.
Plná moc pro pana Bohumila Mergla k zastupování pana Jiřího Vališky ze dne 09.12.2015
Vyjádření č.1. účastníka řízení – Farma Basařovi s.r.o., z ústního jednání ze dne 09.12.2015
Vyjádření č.2. účastníka řízení – Farma Basařovi s.r.o., z ústního jednání ze dne 09.12.2015
Požadavek o zapracování požadavku na případnou náhradu do územního rozhodnutí – Farma
Basařovi s.r.o., ze dne 09.12.2015.
Vyjádření účastníka řízení – Juta a.s., z ústního jednání ze dne 09.12.2015
Pověření pro Ing. Radmilu Horáček Fiľakovskou k zastupování společnosti JUTA a.s. na ústním
jednání ze dne 09.12.2015
Požadavek o zapracování požadavku na případnou náhradu do územního rozhodnutí – PRISVICH
s.r.o., ze dne 07.12.2015, č.j.: 2015/083/Vj.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Vyjádření pana Michala Drbohlava, z ústního jednání dne 09.12.2015, zastoupeného na základě
plné moci panem Zbyňkem Drbohlavem.
Vypořádání tohoto vyjádření: Na základě ústního jednání, provedeného dne 09.12.2015 a doložených
dokladů, vyhodnotil žadatel ČEZ Distribuce a. s. připomínky k variantě č. 1 (stavba s náhradním vrchním

-
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vedením v celé trase), které se týkaly nesouhlasu s umístěním stavby na pozemcích v majetku pana
Michala Drbohlava zastoupeného panem Zbyňkem Drbohlavem a zúžil svou žádost, kterou podal dne
28.07.2015. Stavebník zúžil svou žádost jen na variantu č. 2., variantu č. 1 nebude realizovat. To
znamená, že mezi TR Vrchlabí a sloupem č.5 nebude provedeno náhradní vrchní vedení NPT (trasa
náhradního vrchního vedení, která povede od jihu od města Hostinné, bude ukončena u sloupu č. 5
stávající trasy vrchního vedení na p.p.č. 586 v k.ú. Prostření Lánov).
Stavební úřad proto vydává územní rozhodnutí pro umístění stavby pouze pro stavbu v rozsahu varianty
č. 2. V úseku obnovy stavby vedení vysokého napětí V1111/1113 od TR Vrchlabí až ke sloupu č.5, který
zahrnuje i pozemkové parcely pana Drbohlava p.p.č. 1578, 626/1, 615, 614 a 625 v k.ú. Prostření Lánov
se jedná pouze o práce udržovací dle §79 odst. 2) písm. s) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které
nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Stavba v rozsahu varianty č.2 umístěná
tímto rozhodnutím nezasahuje do práv majitele výše uvedených pozemků chráněných stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb. Pan Drbohlav jako vlastník pozemků dotčených udržovacími prácemi byl
z výše uvedených důvodů (zúžení žádosti na variantu č.2) zbaven účastenství usnesením stavebního
úřadu Vrchlabí č.j.: SÚ/12042/2015-9 ze dne 19.01.2016.
Vzhledem k tomu, že pan Drbohlav nemá postavení účastníka v tomto řízení, jsou námitky uvedené v
jeho vyjádření ze dne 09.12.2015 pro účely tohoto rozhodnutí bezpředmětné.
Vyjádření pana Jiřího Vališky z ústního jednání dne 09.12.2015, zastoupeného na základě plné
moci panem Bohumilem Merglem. 705/1.
Vypořádání tohoto vyjádření: Na základě ústního jednání, provedeného dne 09.12.2015 a doložených
dokladů, vyhodnotil žadatel ČEZ Distribuce, a. s. připomínky k variantě č. 1 (stavba s náhradním vrchním
vedením v celé trase) od pana Mergla Bohumila zastupujícího pana Vališku Jiřího a zúžil svou žádost,
kterou podal dne 28.07.2015. Stavebník zúžil svou žádost jen na variantu č. 2., variantu č. 1 nebude
realizovat. To znamená, že mezi TR Vrchlabí a sloupem č.5 nebude provedeno náhradní vrchní vedení
NPT (trasa náhradního vrchního vedení, která povede od jihu od města Hostinné, bude ukončena u
sloupu č. 5 stávající trasy vrchního vedení na p.p.č. 586 v k.ú. Prostření Lánov).
Stavební úřad proto vydává územní rozhodnutí pro umístění stavby pouze pro stavbu v rozsahu varianty
č. 2. V úseku obnovy stavby vedení vysokého napětí V1111/1113 od TR Vrchlabí až ke sloupu č.5, který
zahrnuje i pozemkovou parcelu pana Vališky p.p.č. 705/1 v k.ú. Prostření Lánov se jedná pouze o práce
udržovací dle §79 odst. 2) písm. s) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které nevyžadují rozhodnutí o
umístění stavby ani územní souhlas. Stavba v rozsahu varianty č.2 umístěná tímto rozhodnutím
nezasahuje do práv majitele výše uvedených pozemků chráněných stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
Pan Vališka jako vlastník pozemku dotčeného udržovacími prácemi byl z výše uvedených důvodů (zúžení
žádosti na variantu č.2) zbaven účastenství usnesením stavebního úřadu Vrchlabí č.j.: SÚ/12042/201510 ze dne 19.01.2016.
Vzhledem k tomu, že pan Vališka se ve svém vyjádření ze dne 09.12.2015 vymezil negativně k provedení
varianty stavby č.1. bylo jeho námitce plně vyhověno.
-

- Vyjádření č.1. účastníka řízení – Farma Basařovi, z ústního jednání ze dne 09.12.2015:
„Uplatňujeme připomínku a doplňujeme naše vyjádření ze dne 19.11.2013 o to, že v průběhu času mohlo,
nebo může u námi obhospodařovaných pozemků dojít ke změně kultury z trvalých travních porostů na
nějaké jiné pěstované plodiny (pšenice, olejniny, atd.) Pokud budou tyto plodiny zničeny v průběhu
stavby, žádáme o úhradu nákladů na pěstování těchto plodin a plodin samotných v tržních cenách. Dále
žádáme, aby příjezdové cesty byly uvedeny do původního stavu a případné poničení cest a mostků bylo
opraveno.“
Vypořádání tohoto vyjádření: Bod 11. podmínek pro umístění stavby v II. výroku tohoto rozhodnutí řeší
uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu. Náhrady za poškození a poničení
pozemků ani plodin nespadají do kompetence stavebního úřadu a proto je tato část připomínky
vypořádána předáním vyjádření účastníka ze dne 09.12.2015 stavebníkovi stavby během ústního jednání
dne 09.12.2015.
- Vyjádření č.2. účastníka řízení – Farma Basařovi, z ústního jednání ze dne 09.12.2015:
„Připomínáme, že vlastník a současně uživatel pozemků požaduje písemné potvrzení písemných
požadavků uplatněných u fi. ČEZ na rekultivaci pozemků – „Vyjádření a výpočet předpokládané škody ze
dne 19.11.2013“.“
Vypořádání tohoto vyjádření: Náhrady za poškození a poničení pozemků ani plodin nespadají do
kompetence stavebního úřadu a proto je tato připomínka vypořádána předáním vyjádření účastníka ze
dne 09.12.2015 stavebníkovi stavby během ústního jednání dne 09.12.2015.
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Požadavek o zapracování požadavku na případnou náhradu do územního rozhodnutí – Farma
Basařovi s.r.o., ze dne 09.12.2015:

„Jelikož naše firma obhospodařuje zemědělské pozemky, které budou dotčeny výše uvedenou plánovanou
stavbou, uplatňujeme tímto následující námitku.
Do vydaného územního rozhodnutí požadujeme zapracovat požadavek na případnou finanční
náhradu od investora výše uvedené stavby za zkrácené zemědělské platby a dotace vyplácené zejména
Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), které jsou vázány na obhospodařovanou plochu naší
společností (tituly: SAPS, Agroenvironmentálně-klimatické opatření, Přechodná vnitrostátní podpora,
EAFRD LFA, „Greening", případně další, které budou v daném období vypláceny).
Odůvodnění:
S ohledem, že do dnešního dne se přesně neví, v jakém období budou stavební práce na výše uvedené
stavbě probíhat, mohlo by to mít dopady na vyplácení, případně krácení výše uvedených plateb. Proto
budeme tuto ztrátu nárokovat po investorovi stavby.”
Vypořádání tohoto vyjádření-požadavku: Náhrady, ztráty ani jiná finanční plnění nespadají do
kompetence stavebního úřadu a proto je tato připomínka vypořádána předáním vyjádření účastníka ze
dne 09.12.2015 stavebníkovi stavby během ústního jednání dne 09.12.2015.

- Vyjádření účastníka řízení – Juta a.s., z ústního jednání ze dne 09.12.2015:
„Juta a.s. jako vlastník pozemků: GP 1973, GP 1974 a p.p.č. 2627/1 sděluje, že smluvním nájemcem
těchto pozemků je do 31.08.2016 Zemědělské družstvo vlastníků, Dolní Lánov 239, 543 41 Lánov. A od
01.09.2016 je na základě smlouvy o zemědělském pachtu Pachtýřem Ing. Stanislav Matěják, trvale
bytem 543 41 Dolní Lánov 68. Žádáme , aby tímto tito uživatelé byli investorem informováni 30 dní před
zahájením stavby.“
Vypořádání tohoto vyjádření: Bod 10. podmínek pro umístění stavby v II. výroku tohoto rozhodnutí řeší
oznámení zahájení stavby dotčeným účastníkům. Nájemce i budoucí pachtýř jsou účastníky řízení a
stavebníkovi bylo toto vyjádření předáno během ústního jednání dne 09.12.2015.
Požadavek o zapracování požadavku na případnou náhradu do územního rozhodnutí –
PRISVICH s.r.o., ze dne 07.12.2015, č.j.: 2015/083/Vj.
„Vážení,
jakožto uživatel dotčených pozemků parc. č. 2544/1, 2546/3 a 2551/3 zapsaných na LV č. 537, pro
k.ú. a obec Dolní Lánov, výše uvedenou stavbou na základě nájemní smlouvy — zemědělského pachtu
uplatňuji tímto následující námitku.
Do vydaného územního rozhodnutí požadujeme zapracovat požadavek na případnou finanční náhradu
od investora za zkrácené zemědělské dotace, které jsou vázány na obhospodařovanou plochu
naší společnosti (tituly: SAPS, Agroenvironmentálně-klimatické opatření, Přechodná vnitrostátní
podpora, EAFRD LFA, Ekologické zemědělství a „Greening").
Odůvodnění:
S ohledem, že do dnešního dne se přesně neví, v jakém období budou stavební práce na vedení
probíhat, mohlo by to mít dopady na vyplácení, případně krácení výše uvedených dotací. Proto budeme
tuto ztrátu nárokovat po investorovy stavby.”
-

Vypořádání tohoto vyjádření-požadavku: Náhrady, ztráty ani jiná finanční plnění nespadají do
kompetence stavebního úřadu a proto je tato připomínka vypořádána předáním vyjádření účastníka ze
dne 07.12.2015 stavebníkovi stavby během ústního jednání dne 09.12.2015.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci. Stanovení lhůty je opodstatněné, vzhledem k rozsahu stavby a k její realizaci.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

Hana Vondrušková v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Ing. Zdeněk MARTIN

Vypraveno: 18.03.2016
Příloha: situace vedení 110 kV-V1111/1113 a trasa NPT
Obdrží:
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
a) žadatel
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
PROFI EMG s.r.o., IDDS: yqxuzs6
sídlo: Teplého č.p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
b) obec na jejímž území má být záměr uskutečněn
OBEC HORNÍ OLEŠNICE, IDDS: bmhapkb
sídlo: Horní Olešnice č.p. 2, 543 71 Hostinné
OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA, IDDS: 2uwa9ge
sídlo: Klášterská Lhota č.p. 86, 543 71 Hostinné
OBEC PROSEČNÉ, IDDS: 78ka58e
sídlo: Prosečné č.p. 37, 543 73 Prosečné
Obec Lánov, IDDS: avja7em
sídlo: Prostřední Lánov č.p. 200, 543 41 Lánov
OBEC DOLNÍ LÁNOV, IDDS: fw2a6hs
sídlo: Dolní Lánov č.p. 132, 543 41 Lánov
Město Vrchlabí, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1
Město Hostinné, IDDS: dgsbd5f
sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné
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Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníci
pozemku nebo stavby ,na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten,kdo
má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové,
IDDS: uccchjm
sídlo: U Fotochemy č.p. 259/8, Plácky, 500 02 Hradec Králové 2
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
OBEC HORNÍ OLEŠNICE, IDDS: bmhapkb
sídlo: Horní Olešnice č.p. 2, 543 71 Hostinné
OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA, IDDS: 2uwa9ge
sídlo: Klášterská Lhota č.p. 86, 543 71 Hostinné
OBEC PROSEČNÉ, IDDS: 78ka58e
sídlo: Prosečné č.p. 37, 543 73 Prosečné
Obec Lánov, IDDS: avja7em
sídlo: Prostřední Lánov č.p. 200, 543 41 Lánov
OBEC DOLNÍ LÁNOV, IDDS: fw2a6hs
sídlo: Dolní Lánov č.p. 132, 543 41 Lánov
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Město Vrchlabí, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Krkonošské vápenky Kunčice , a.s., IDDS: zwyeuqw
sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 150, 543 71 Hostinné
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Město Hostinné, starostka Ing. Dagmar Sahánková, IDDS: dgsbd5f
sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné
Helena Nyklová, Nerudova č.p. 939, 543 01 Vrchlabí 1
Bohumil Zvírotský, Dolní Lánov č.p. 138, 543 41 Lánov
Josef Zvírotský, Dolní Lánov č.p. 216, 543 41 Lánov
Ladislav Vich, Dolní Lánov č.p. 135, 543 41 Lánov
Lukáš Vich, Nad Orionem č.p. 138, Sloup, 252 06 Davle
Milan Blažej, Dolní Lánov č.p. 134, 543 41 Lánov
Jana Slovenská, U zámku č.p. 8, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3
Jiří Svatý, Dolní Lánov č.p. 182, 543 41 Lánov
Pavel Svatý, Prostřední Lánov č.p. 272, 543 41 Lánov
Jaroslav Kruliš, Dolní Lánov č.p. 166, 543 41 Lánov
Libor Kruliš, Dolní Lánov č.p. 129, 543 41 Lánov
Jiří Honců, Dráčov č.p. 8, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Antonín Hylmar, Dolní Lánov č.p. 200, 543 41 Lánov
Miroslav Vaněk, Dolní Lánov č.p. 254, 543 41 Lánov
Ing. Mirko Berr, U lázní č.p. 435, 543 01 Vrchlabí 1
Ing. Michal Mikšovský, Jos. Šíra č.p. 400, 543 01 Vrchlabí 1
Iva Mikšovská, Špindlerův Mlýn č.p. 191, 543 51 Špindlerův Mlýn
Josef Pavlíček, Dolní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov
Stanislav Matěják, Dolní Lánov č.p. 68, 543 41 Lánov
Eduard Glaich, Kruh č.p. 114, 514 01 Jilemnice
Alfréd Pucher, Dolní Lánov č.p. 58, 543 41 Lánov
Luděk Holman, Na valech č.p. 454, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4
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Ing. Miloš Holman, Pod Velbabou č.p. 1091, 542 32 Úpice
Petr Lhoták, Dolní Staré Buky č.p. 3, 541 01 Trutnov 1
Viktor Lhoták, Dolní Staré Buky č.p. 3, 541 01 Trutnov 1
Iva Mlčáková, Kocléřovská č.p. 230, 542 42 Pilníkov
RK Mouřenín, spol. s r.o., IDDS: xcsxtwu
sídlo: Svitavy, nám. Míru 50
Lenka Siegertová, Hertvíkovice č.p. 59, Mladé Buky, 541 01 Trutnov 1
Jiřina Uždilová, Hertvíkovice č.p. 9, Mladé Buky, 541 01 Trutnov 1
Božena Koldovská, Jiráskovo nábřeží č.p. 373, 468 22 Železný Brod
Drahomír Zuzánek, Dolní Lánov č.p. 40, 543 41 Lánov
Milan Zuzánek, Dolní Lánov č.p. 248, 543 41 Lánov
Petr Zuzánek, Jeníkovice č.p. 47, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Milada Holmanová, Prosečné č.p. 84, 543 73 Výdejní místo Prosečné
Jan Basař, Prosečné č.p. 53, 543 73 Výdejní místo Prosečné
Josef Legemza, Arnultovice č.p. 98, 543 72 Rudník u Vrchlabí
Libuše Festová, A. Dvořáka č.p. 533, 543 71 Hostinné
Věruška Máslová, Prosečné č.p. 135, 543 73 Výdejní místo Prosečné
Jiří Mejsnar, Horní Branná č.p. 3, 512 36 Horní Branná
Jaroslav Neuman, Dolní Kalná č.p. 48, 543 74 Dolní Kalná
Jana Dostálková, Prosečné č.p. 6, 543 73 Výdejní místo Prosečné
Jana Bílková, Pod parkem č.p. 1244, 543 01 Vrchlabí 1
Anna Brunerová, Dobrovského č.p. 102, 277 16 Všetaty
Zdenka Krausová, Klášterská Lhota č.p. 88, 543 71 Hostinné
Vlasta Melšová, Budapešťská č.p. 573/20, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2
Zdeňka Valentová, Pod parkem č.p. 1245, 543 01 Vrchlabí 1
Jiří Vízner, Labská fortna č.p. 227, 543 71 Hostinné
Jiří Vízner, Z. Fibicha č.p. 551, 543 71 Hostinné
Oldřich Vízner, Náměstí č.p. 72, 543 71 Hostinné
Jitka Víznerová, Za Lékárnou č.p. 639, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Soňa Víznerová, Za Mototechnou č.p. 2653/10, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
FARMA KOUT, v.o.s., IDDS: agxus9m
sídlo: Fořt č.p. 29, Černý Důl, 543 72 Rudník u Vrchlabí
Zemědělské družstvo vlastníků, IDDS: w6i9vty
sídlo: Dolní Lánov č.p. 239, 543 41 Lánov
JUTA a.s., IDDS: k9gcfea
sídlo: Dukelská č.p. 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Stanislav Tryzna, Dolní Dvůr č.p. 162, 543 42 Dolní Dvůr
Suhox, s.r.o., IDDS: szevdvn
sídlo: Bašty č.p. 413/2, Brno-město, 602 00 Brno 2
Josef Pavlíček, Dolní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov
Jan Havrda, Chotěvice č.p. 226, 543 71 Hostinné
Dana Felcmanová, Čistá u Horek č.p. 251, 512 35 Čistá u Horek
BERFOS Capital, SE, IDDS: 6espvnh
sídlo: Revoluční č.p. 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město
Zemědělské a obchodní družstvo Lánov, IDDS: cqpcvwx
sídlo: Lánov č.p. 43, 543 41 Lánov
Miroslava Abrahamová, Horská č.p. 17, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 4
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru č.p. 287, 543 01 Vrchlabí 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Trutnov,
IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Dvůr Králové nad Labem, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Martin Pěkný, Klášterská Lhota č.p. 42, 543 71 Hostinné
Tomáš Kühnl, Křišťálová č.p. 929/16, Praha 5-Slivenec, 154 00 Praha 514
Michal Valeš, IDDS: 6yrygq3
sídlo: Prostřední Lánov č.p. 108, 543 41 Lánov
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PRISVICH, s.r.o., IDDS: 62eusa4
sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle
ALBA Galant s.r.o., IDDS: ndx4tjb
sídlo: Prostřední Lánov č.p. 373, 543 41 Lánov
VERBAVA CZ s.r.o., IDDS: k5v76tu
sídlo: Bašty č.p. 413/2, Brno-město, 602 00 Brno 2
Farma Basařovi s.r.o., IDDS: bv3jxuv
sídlo: Prosečné č.p. 53, 543 73 Výdejní místo Prosečné
C & W consulting s.r.o., IDDS: eiuuqva
sídlo: Zenklova č.p. 131/222, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Basař Jiří, IDDS: t6ysbwx
sídlo: Prosečné č.p. 53, 543 73 Výdejní místo Prosečné
Luděk Mejsnar, IDDS: x4c94uy
sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 53, 543 71 Hostinné
Mgr. Jaroslav Hampl, Prkenný Důl č.p. 35, Žacléř, 541 01 Trutnov 1
Stanislav Matěják, Stanislav, Dolní Lánov č.p. 68, 543 41 Lánov
Jaroslav Neuman, Dolní Kalná č.p. 48, 543 74 Dolní Kalná
Alois Mejsnar, IDDS: e2w9nk2
sídlo: Kunčice nad Labem č.p. 54, 543 71 Hostinné
Městský úřad Vrchlabí, odbor správy majetku města, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1
Labrys, o.p.s., IDDS: f8kntxa
sídlo: Mezi školami č.p. 2321/2, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona –
osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Katastrální území Vrchlabí: p.p.č.:
st.p.č.: 3653, 3315, 3314, 3465, 3313
Katastrální území Prostřední Lánov: p.p.č.: 715/1, 706/3, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8, 706/9,
706/11, 626/1,
st.p.č.: 461,
Katastrální území Dolní Lánov: p.p.č.: 2515, 2924/2, 2924/9, 2534/1, 2511/3, 2513/1, 2406,1,
2889/1, 2273/3, 2256/4, 1976/1, 1932,
Katastrální území Prosečné: p.p.č.: 480/4, 1923/2, 1891/3,
Katastrální území Hostinné: p.p.č.: 1370/3,
Katastrální území Klášterská Lhota: p.p.č.: 630,2,
Katastrální území Horní Olešnice: p.p.č.: 465/1, 1034/2,
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona –
osoby o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis:
Zelený prostor pro život, z.s., IDDS: bxgv78p
sídlo: Kukelská č.p. 927/18, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
Dotčené správní úřady
Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ p. Hana Bajerová, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, IDDS: f77btm4
sídlo: Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
IDDS: hq2aev4, sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e
sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
sídlo: Úpická č.p. 117, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Krajský úřad KHK, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Obvodní báňský úřad, pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf
sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1
Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Státní úřad inspekce práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, se sídlem v Hradci
Králové, IDDS: 8sgefgc, sídlo: Říční č.p. 1195/5, 500 02 Hradec Králové 2
Královéhradecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Obecní úřady příslušné k vyvěšení tohoto rozhodnutí a dalších úkonů v řízení na
úředních deskách:
OBEC HORNÍ OLEŠNICE, IDDS: bmhapkb
sídlo: Horní Olešnice č.p. 2, 543 71 Hostinné
OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA, IDDS: 2uwa9ge
sídlo: Klášterská Lhota č.p. 86, 543 71 Hostinné
OBEC PROSEČNÉ, IDDS: 78ka58e
sídlo: Prosečné č.p. 37, 543 73 Prosečné
Obec Lánov, IDDS: avja7em
sídlo: Prostřední Lánov č.p. 200, 543 41 Lánov
OBEC DOLNÍ LÁNOV, IDDS: fw2a6hs
sídlo: Dolní Lánov č.p. 132, 543 41 Lánov
Město Vrchlabí, IDDS: f77btm4
sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1
Město Hostinné, IDDS: dgsbd5f
sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71 Hostinné
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení
tohoto rozhodnutí na úřední desce, musí být toto rozhodnutí zveřejněno i způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách uvedených obcí.

..................................................
VYVĚŠENO dne

.....................................................
SEJMUTO dne

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

