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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, 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 12.7.2013 podala
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IČO 27518302, Pod Březinou č.p. 637,
Parník, 560 02 Česká Třebová 2
(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
Újezdec-rekonstrukce NN a TS 81
Újezdec

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1/1, 1/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 8, 11, 13/2, 14, 15, 16, 19, 20/1, 22, 25/1,
25/2, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38/1, 38/2, 40, 42/1, 43, 45, 58, 75, 77, 78, 80, 81, 89, 90, parc. č. 1, 5,
17/1, 18, 20/1, 21/2, 26, 29, 48, 50, 52, 54, 58/2, 61/3, 65/1, 68/1, 72/2, 137/2, 137/8, 153/3, 153/7, 153/9,
153/10, 153/11, 279/4, 279/5, 302/1, 302/3, 302/4, 302/6, 302/7, 302/9, 302/10, 305, 316, 320, 323/1, 337
v katastrálním území Újezdec u Litomyšle.
Druh a účel umisťované stavby:
- rekonstrukce distribučního rozvodu nízkého napětí v obci Újezdec u Litomyšle včetně rekonstrukce
TS 81.
Umístění stavby na pozemku:
st.p. 1/1, 1/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 8, 11, 13/2, 14, 15, 16, 19, 20/1, 22, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36,
38/1, 38/2, 40, 42/1, 43, 45, 58, 75, 77, 78, 80, 81, 89, 90 a parc.č. 1, 5, 17/1, 18, 20/1, 21/2, 26, 29,
48, 50, 52, 54, 58/2, 61/3, 65/1, 68/1, 72/2, 137/2, 137/8, 153/3, 153/7, 153/9, 153/10, 153/11, 279/4,
279/5, 302/1, 302/3, 302/4, 302/6, 302/7, 302/9, 302/10, 305, 316, 320, 323/1, 337 v katastrálním
území Újezdec u Litomyšle.
Určení prostorového řešení stavby:
nové zemní kabelové vedení NN 1kV v celkové délce 2003 m. Kabelové vedení včetně přípojkových
skříní bude napojeno na stávající přívodní kabel. Uložení kabelů bude provedeno v rýhách nebo
v chráničkách. V rámci těchto prací bude provedena stavební a technologická oprava vlastního
objektu zděné věžové trafostanice TS 81 a výměna úsekového odpínače před touto trafostanicí.
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Bude provedeno nové kabelové vedení NN 1kV včetně přípojkových skříní. Vedení bude trojfázové
s uzemněným nulovým vodičem o provozním napětí 3x400/230 V, 50 Hz střídavý. Kabel bude
použit silový celoplastový 1kV AYKY 3x240+120mm2, AYKY 4x70 mm2 pro hlavní kabelový
rozvod a kabely AYKY 4x16 mm2 až 4x35 mm2 pro napojení odběrných míst. Vedení bude
napojeno na stávající přívodní kabel. Uložení kabelů bude provedeno v rýhách nebo v chráničkách.
Rekonstrukce TS 81: Oprava střechy a střešní krytiny, dveří, omítek, výměna okenicového NN
rozvaděče, výměna nového svodu, výměna úsekového odpínače US SY 81, IT 35 kV, 50Hz stř. Na
všech odběrných místech budou použity pojistkové domovní skříně typu SP 100, SP 200, SR 302,
SR 602 atd. dle výkresové dokumentace.
Demontáž části vrchního vedení NN bude prováděna průběžně se stavbou nového kabelového
vedení.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
pozemky st. p. 1/1, 1/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 8, 11, 13/2, 14, 15, 16, 19, 20/1, 22, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 30,
32, 34, 36, 38/1, 38/2, 40, 42/1, 43, 45, 58, 75, 77, 78, 80, 81, 89, 90, parc. č. 1, 5, 17/1, 18, 20/1,
21/2, 26, 29, 48, 50, 52, 54, 58/2, 61/3, 65/1, 68/1, 72/2, 137/2, 137/8, 153/3, 153/7, 153/9, 153/10,
153/11, 279/4, 279/5, 302/1, 302/3, 302/4, 302/6, 302/7, 302/9, 302/10, 305, 316, 320, 323/1, 337 v
katastrálním území Újezdec u Litomyšle.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
2. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické
infrastruktury vztahující se k územnímu dle jejich vyjádření:
a) ČEZ Distribuce, a. s. - č.j. 0100165722 ze dne 22.5.2013,
b) Telefónica Czech Republic, a.s. - č.j. 584559/13 ze dne 22.5.2013,
c) VODOVODY spol. s r.o. - č.j. 77/13 ze dne 3.5.2013.
3. Budou dodrženy požadavky:
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí,
souhrnné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 15279/2013 ze dne 3.6.2013
z hlediska vodního hospodářství platí stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 16082/2013 ze dne 31.5.2013:
- před vydáním povolení stavby je třeba požádat vodoprávní úřad o vydání souhlasu ke stavbě
(podle § 17 odst.1 písm. e) vodního zákona). Žádost o doklady je třeba zpracovat dle vyhlášky
č. 432/2001 Sb., v plném znění. K vydání souhlasu je třeba předložit zejména vyjádření správce
ochranného pásma VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl a dále správce ochranného pásma
Cerekvice nad Loučnou – Pekla - Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
- při umístění stavby je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu v souladu s ustanovením § 23
zákona č. 274/2001 Sb., v plném znění, (pro potrubí o průměru 500 mm včetně je ochranné
pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - 1,5
m u potrubí nad průměr 500mm – 2,5 m, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stoko průměru
nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se
výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 m. Stavbu lze provádět jen s písemným souhlasem
vlastníka vodovodu, popř. provozovatele.
z hlediska ochrany přírody, č.j. MěÚ Litomyšl 22499/2010 za dne 21.7.2010:
- dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozením. Při výkopových pracích bude dbáno
na to, aby k poškození nedošlo.
z hlediska ochrany ZPF, č.j. MěÚ Litomyšl 24666/2010 ze dne 16.8.2010:
- provádět práce na pozemku především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést
dotčený pozemek do původního stavu,
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- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám,
- projednat před započetím stavby zamýšlené provádění prací s vlastníky, příp. uživateli pozemků
náležejících do ZPF,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho
vegetační kryt,
- při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. Zabránit jejímu
smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět, tak jak byla skryta od podorničí a
navrstvit ornici. Kubatura ornice bude umístěna na pozemcích dotčených stavbou a použita pro
sadové úpravy stavbou dotčeného území. Po skončení stavebních prací uvést pozemky do
původního stavu, jaký byl před započetím prací. Vedení uložit do hloubky dle platných ČSN.
- o provádění skrývky vést deník.
z hlediska vodního hospodářství, č.j. MěÚ Litomyšl 19073/2013 ze dne 1.7.2013:
- zahájení prací v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně na pozemku st.p. 90 v k.ú. Újezdec u
Litomyšle bude oznámeno provozovateli vodovodu VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3,
Litomyšl s minimálně 7 – denním předstihem písemnou formou,
- do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně na pozemku st.p. 90 v k.ú. Újezdec u Litomyšle
nesmí vjíždět žádná motorová vozidla ani jiné stavební mechanizmy,
- stavební práce v ochranném pásmu I. stupně (st.p. 90 k.ú. Újezdec u Litomyšle) budou prováděny
ručně,
- bezprostředně po dokončení zemních prací bude pozemek uveden do původního stavu a
zatravněn,
- všichni pracovníci provádějící stavební práce budou poučeni, že tyto práce probíhají v ochranném
pásmu vodního zdroje a že jsou zde zakázány všechny činnosti, které by mohly způsobit
znečištění vodního zdroje,
- společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. bude s minimálně 7 – denním předstihem
informována písemnou formou o zahájení zemních prací na stavbě. Po dobu prací bude
odpovědnému zástupci společnosti umožněn přístup na stavbu za účelem případné kontroly
prováděných prací,
- veškerý vytěžený materiál, který nebude použit jako surovina, bude ihned odvezen na místo
bezpečného zneškodnění, tj. buď na skládku příslušné skupiny odpadů nebo na zařízení dočasné
felonie. Ta bude obvodovými příkopy chráněna proti rozplavení zeminy do okolního prostoru,
- pokud v průběhu zemních prací dojde k významnějšímu úniku pohonných hmot nebo mazacích
látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbetem,
kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude
pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními
pomůckami,
- použité strojní a přepravní mechanismy budou udržovány v potřebném technickém stavu a budou
zabezpečeny proti únikům provozních kapalin a mazacích médií do půdního pokryvu. Plnění
provozních hmot v prostoru ochranného pásma 2. stupně do používaných mechanismů je možno
realizovat jen na zabezpečených plochách k tomu určených,
- stavbou nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl (např. dešťové kanalizace, odpadní
potrubí z vrtu a od rybníka).
4. O zahájení prací a o jejich přibližné délce bude stavebník v dostatečném předstihu (min. 7 dní)
informovat účastníky řízení vyvěšením této informace na úřední desce obce Újezdec u Litomyšle.
5. Výkopové a ostatní práce prováděné na statku č.p. 5 na pozemku st.p.č. 8 v k.ú. Újezdec u Litomyšle
budou prováděny pouze za přítomnosti jeho vlastníka. Výkopový materiál bude ukládán takovým
způsobem, aby u statku č.p. 5 na pozemku st.p.č. 8 v k.ú. Újezdec u Litomyšle neomezil nebo
neznemožnil uzavírání / otvírání dveří a vrat v průběhu provádění prací i mimo tuto dobu a po
dokončení všech prací nezůstal nepořádek a pracoviště bylo uvedeno do původního stavu.
6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval BETA CZ ČESKÁ
TŘEBOVÁ s.r.o., IČ: 27518302, Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová, autorizovaný inženýr
Ing. Vladimír Bezděk, ČKAIT 0601765; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
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7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu a účastníkům řízení termín zahájení stavby a osobu odpovědnou
za provádění prací.
8. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a odborné vedení nad prováděním stavby bude
vykonávat autorizovaná osoba dodavatele. Dodavatele stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu
po ukončení výběrového řízení.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména nařízení vlády č. 591/20016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništi.
11. Před započetím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, zemní práce budou prováděny dle podmínek
jednotlivých správců inž. sítí. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí
přizváni ke kontrole tohoto zařízení, bude proveden zápis o kontrole, který bude předložen při
závěrečné kontrolní prohlídce.
12. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za
dodržení platných norem.
13. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.
14. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
15. Odpad vznikající při stavební činnosti bude tříděn podle jednotlivých druhů a kategorií, odpady
budou následně předány oprávněné osobě podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v plném znění (zákon o odpadech). Původce je povinen shromažďovat
odpad utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. K závěrečné prohlídce bude předložen doklad o likvidaci
odpadu.
16. Při stavbě bude dbáno, aby nedocházelo k znečišťování komunikace. Pokud ke znečištění dojde, bude
toto neprodleně odstraněno.
17. Práce na staveništi, při kterých by hluk přesahoval hranici 40 dB nesmí být prováděny v době od
22:00 do 06:00 hodin.
18. Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo.
19. Zemní práce budou provedeny tak, aby nedošlo ke zhoršení zatékání srážkové vody ke zdi statku č.p.
5 na pozemku st.p.č. 8 v k.ú. Újezdec u Litomyšle oproti současnému stavu.
20. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě
kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
21. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující
polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud
při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení,
ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo
dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud
je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení
pozemku, doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede
technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž
doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se
obsahu technické mapy obce.
22. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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Odůvodnění:
Dne 12.7.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad dne 9.9.2013 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům a stanovil lhůtu do 9.10.2013 pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek
účastníků řízení. Dále dal stavební úřad účastníkům řízení možnost se k podkladům rozhodnutí před
vydáním rozhodnutí vyjádřit do 5 dnů od výše stanoveného termínu pro podání námitek. Možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nikdo z účastníků nevyužil.
Dne 27.9.2013 byly stavebnímu úřadu doručeny společné námitky Pavla a Ivety Benešových ve znění
(pozn.: pro přehlednost jsou jednotlivé námitky očíslovány):
„1) Prosíme, aby byla realizace stavby prováděna dle projektové dokumentace, tedy aby byly dodrženy
odstupy při provádění výkopů. Aby hrana výkopu, blíže k hranici našich pozemků, byla provedena ve
vzdálenosti minimálně 1 m od hranice našeho pozemku a nemovitosti,
2) Prosíme, aby byl při provádění výkopů brán ohled na stávající zeleň umístěnou vedle plánované trasy
výkopů a aby nedošlo k jejímu poškození a následnému zničení,
3) Požadujeme, aby po provedení výkopů bylo provedeno dostatečné zhutnění zásypů nad pískovým ložem
tak, aby nedocházelo k následnému zatékání srážkové vody ke zdi naší nemovitosti a tím k narušení její
statiky. Část budovy (stodola) má již nyní statiku narušenu a je svázán ocelovými lany.
4) Prosíme o písemné sdělení o plánovaném termínu zahájení provádění prací, případně o zaslání
harmonogramu prováděných prací, aby nám bylo umožněno dohlížet na provádění prací u naší
nemovitosti čp. 10.“.
Ad 1) Kabelové vedení je v předložené projektové dokumentaci navrženo ve vzdálenosti 1 m od stavby
rodinného domu č.p. 10, pozemku st.p.č. 14 a parc.č. 44 a 45 v k.ú. Újezdec u Litomyšle. Uplatněná
námitka je vnitřně rozporná – pokud bude dodržena projektová dokumentace, nebudou moci být výkopy
minimálně 1m od hranice výše uvedených nemovitostí – a naopak. Stavební úřad považuje vzdálenost
kabelu 1m od výše uvedených nemovitostí vzhledem k navržené hloubce uložení kabelu a druhu a
rozsahu sousedních nemovitostí za dostatečnou. Z těchto důvodů stavební úřad tuto námitku zamítl.
Ad 2) Práce v blízkosti stávající zeleně budou prováděny v souladu s požadavky Městského úřadu
Litomyšl, odbor životního prostředí, které byly převzaty do podmínky č.3 tohoto rozhodnutí a které
zabezpečují ochranu dřevin. Stanovením této podmínky bylo uplatněné námitce vyhověno.
Ad 3) Uplatněnou námitkou účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva, a proto jí
stavební úřad vyhověl námitkou č. 19 tohoto rozhodnutí.
Ad 4) Uplatněnou námitkou účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva, a proto jí
stavební úřad vyhověl stanovením podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí.
Dne 9.10.2013 byly stavebnímu úřadu doručeny námitky Ing. Václava Sirového ve znění:
1) „Použitím levného kabelu(ů) typu AYKY u nemovitosti č.p. 5 (st.p. 8 a vjezd do brány) by zbytečně a
prokazatelně došlo v porovnání se stávajícím nadzemním vedením k 9-ti násobně větší krátkodobé
expozici elektromagnetickým polem u lidí pohybujících se po chodníku a především ke 4,5-násobné
dlouhodobé
expozici
lidí
uvnitř
budovy
č.p.
5.
Požaduji proto použití kvalitního stíněného kabelu typu NYCWY a zároveň, aby díky rekonstrukci
nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu a nedošlo k jakémukoliv nárůstu intenzity působení EMP na
člověka. (Kabel NYCWY je stíněný a proud jím protékající nezpůsobuje lidem leukémii a jiné zdravotní
komplikace). Nebo alternativně požaduji vyřešení nezvyšování elektrosmogu (EMP) některým jiným,
dlouhodobým a především trvanlivým způsobem, ale tento způsob musí být majitelem nemovitosti č.p.
5 průkazně odsouhlasen.
2) Požaduji telefonicky nebo písemně / e-mailem jeden týden předem přesně na den sdělit začátek a
konec nemožnosti vjezdu do garáže a vjezdu do brány.
3) Požaduji sdělit nejméně 2 měsíce předem (z organizačních důvodů) předpokládaný začátek a konec
prací.
4) Vzhledem k omezení přístupu při napojování nemovitosti č.p. 5 na nový kabel, vyžaduji maximální
součinnost s dodavatelem, rychlou práci a vykonávání výkopových a ostatních prací pouze za
přítomnosti majitele nemovitosti č.p. 5. Zároveň požaduji, aby nedošlo k odkládání výkopového
materiálu takovým způsobem, který by omezil nebo znemožnil u nemovitosti č.p. 5 uzavírání / otvírání
dveří a vrat v průběhu provádění prací i mimo tuto dobu a po dokončení všech prací aby nezůstal
nepořádek a pracoviště aby bylo uvedeno do původního stavu.
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Ad 1) Stavební úřad je povinen žádost projednat a o žádosti rozhodnout v rozsahu, ve které ji podá
stavebník (samozřejmě krom případů, kdy je podaná žádost v rozporu s právními předpisy, což ovšem
není tento případ). Je skutečností, že stavebník svou žádost (ani projektovou dokumentaci) ve smyslu
uplatněné námitky neupravil a odůvodnil to v zaslaném e-mailu takto: „kabelová vedení nn se projektují
na základě platných norem ČSN a dalších dokumentů, mezi jinými i vládního nařízení č. 480/2000 „O
ochraně zdraví před neionizujícím zářením“ a normy ČSN 33 20 40 „Ochrana před účinky
elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy“. Jak v uvedené normě, tak
ve vládním nařízení se nemluví o vlivu podzemního kabelového vedení na lidský organismus, ale pouze o
vlivu nadzemního vedení či jiného zářiče. U nadzemního vedení se to týká rozvodu pouze vnn a zvn. O
rozvodu nn se norma ani nařízení nezmiňuje. Z uvedeného lze vyvodit, že distribuční rozvod nn není třeba
kontrolovat na vliv el. magn. záření a provádět opatření.“. Předložená projektová dokumentace je
zpracována oprávněnou osobou a stavební úřad nemá k dispozici žádný poznatek vedoucí k závěru, že by
byla zpracována v rozporu s právními předpisy. Z tohoto důvodu stavební úřad tuto námitku zamítá. Nic
samozřejmě nebrání tomu, aby účastník řízení a stavebník před započetím prací uzavřeli dohodu o změně
typu kabelu za jiný (v případě, že to je technicky možné) - v tomto případě stavební úřad požaduje tuto
změnu před jejím provedením předložit, aby mohlo být posouzeno, zda nové technické řešení vyžaduje
povolení postupem dle stavebního zákona.
Ad 2) Uplatněnou námitkou účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva, a proto jí
stavební úřad vyhověl stanovením podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí.
Ad 3) Uplatněnou námitkou na sdělení předpokládaného začátku stavebních prací účastník řízení
v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva. Vzhledem k rozsahu stavby a okruhu dotčených osob
stavební úřad stanovil podmínkou č. 4 tohoto rozhodnutí jako dostatečné, aby stavebník o
předpokládaném zahájení prací informoval na úřední desce Obecního úřadu Újezdec a v této části
námitce vyhověl. Předpokládaný termín dokončení prací je zřejmý z podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí, a
proto stavební úřad v této části námitku zamítl.
Ad 4) Uplatněnou námitkou účastník řízení v přiměřeném rozsahu hájí svá vlastnická práva, a proto jí
stavební úřad vyhověl stanovením podmínky č. 5 a 18 tohoto rozhodnutí. Stavební úřad upřednostňuje při
provádění stavebních prací hledisko jejich správnosti a bezpečnosti před jejich rychlostí a požadavek
účastníka na sebe samotného (jeho maximální součinnost s dodavatelem) proto do podmínek rozhodnutí
nezahrnul.
Umístění stavby je v souladu:
- se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky,
- s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
- s vydanou územně plánovací dokumentací obce - stavba je umístěna do funkční plochy s označením:
„Z – krajinná zóna zemědělská", pro kterou je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 stanoveno toto
přípustné využití: liniové stavby technického vybavení.
„DO – doprava silniční a veřejná prostranství“, pro kterou je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006
stanoveno toto přípustné využití: inženýrské sítě.
„BV – bydlení individuální venkovského typu“, pro kterou je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006
stanoveno toto přípustné využití: zařízení technické vybavenosti obce.
„ZV – zeleň veřejně přístupná“, pro kterou je obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 stanoveno toto
přípustné využití: stavba technické infrastruktury je dle závazné vyhlášky č. 5/2004 přípustná ve funkční
ploše, v které se umisťovaná stavba nachází.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu § 85
stavebního zákona jedná s žadatelem-stavebníkem (ČEZ Distribuce, a. s.), s obcí, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn (Obec Újezdec); dále stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení
zahrnul vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty, kdo mají jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Telefónica Czech Republic, a.s., V O D O V O D Y spol. s
r.o., VČP Net, s.r.o.,), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (Václav
Jílek, Milena Rejmanová, Pardubický kraj, Bytové družstvo Svitavy, Ivana Nováková, Josef Němec, Ing.
Jan Andrle, Josef Andrle, Josef Maršík, Ľubomír Vozár, Eva Vozárová, Pavel Beneš, Iveta Benešová,
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Michaela Vacková, Eva Válková, Jana Ratajová, RNDR. CSc. Václav Čermák, Ing. Václav Sirový, Ivana
Pulgretová, František Huráň, Jan Tobek, Irena Maršíková, Jiří Němec, Jaroslava Němcová, Miroslav
Capoušek, Petr Sopoušek, Ludmila Kykalová, Vojtěch Andrle, Dagmar Jenčíková, Norbert Tyc, Josef
Zeman, Jiří Loukota, Monika Loukotová, Pavel Černík, František Černík, Marie Černíková, Jaroslav
Černín, Marie Černínová, Ing. Luboš Dostál, Mgr. Barbora Dostálová, Ing. Bronislav Luňáček, Jana
Luňáčková, Marek Huryta, Jana Hurytová, Radek Huryta, Martin Krejza, Jana Krejzová, Jan Huryta,
Pavel Huryta, Božena Hurytová, Geerdinus Vogels, Lenka Vogels Koldová, Vladimír Jílek, Roman
Pravec, Emília Jílková, Miloslav Limberský).
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí : účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s
realizací stavby lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
Za správnost vyhotovení:

Lenka Doleželová
referent oddělení
stavebního úřadu

otisk úředního razítka
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen 17.9.2013.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IDDS: vsqrgq8
sídlo: Pod Březinou č.p. 637, Parník, 560 02 Česká Třebová 2
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ostatní účastníci (doručenky)
Václav Jílek, Cerekvice nad Loučnou č.p. 141, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Milena Rejmanová, Cerekvice nad Loučnou č.p. 189, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Obec Újezdec, IDDS: skna5jd
sídlo: Újezdec č.p. 21, 570 01 Litomyšl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2
Bytové družstvo Svitavy, IDDS: dkcnzvt
sídlo: Školní č.p. 335/5, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x
sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2
zastoupení pro: VČP Net, s.r.o., Pražská třída č.p. 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
Ivana Nováková, Mostecká č.p. 459, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Josef Němec, J. E. Purkyně č.p. 1126, 570 01 Litomyšl-Město
Ing. Jan Andrle, Morašice č.p. 149, 569 51 Morašice u Litomyšle
Josef Andrle, Smetanova č.p. 403, 569 92 Bystré u Poličky
Josef Maršík, Laudova č.p. 1014/15, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Ľubomír Vozár, Brožíkova č.p. 431, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Eva Vozárová, Brožíkova č.p. 431, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Pavel Beneš, Polní č.p. 358, Zahájí, 570 01 Litomyšl
Iveta Benešová, Polní č.p. 358, Zahájí, 570 01 Litomyšl
Michaela Vacková, Kunvald č.p. 138, 561 81 Kunvald
Eva Válková, Újezdec č.p. 22, 570 01 Litomyšl
Jana Ratajová, Lexova č.p. 2255, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
RNDR. CSc. Václav Čermák, Na rozcestí č.p. 1296/12, 190 00 Praha 9-Libeň
Ing. Václav Sirový, Cerekvice nad Loučnou č.p. 14, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Ivana Pulgretová, Smetanovo náměstí č.p. 66, 570 01 Litomyšl-Město
František Huráň, Dukelská č.p. 960, 570 01 Litomyšl-Město
Jan Tobek, Karle č.p. 169, 568 02 Svitavy 2
Irena Maršíková, Laudova č.p. 1014/15, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Jiří Němec, Újezdec č.p. 45, 570 01 Litomyšl
Jaroslava Němcová, Újezdec č.p. 45, 570 01 Litomyšl
Miroslav Capoušek, Újezdec č.p. 50, 570 01 Litomyšl
Petr Sopoušek, Morašice č.p. 132, 569 51 Morašice u Litomyšle
Ludmila Kykalová, Na Lánech č.p. 100, Lány, 570 01 Litomyšl
Vojtěch Andrle, Újezdec č.p. 17, 570 01 Litomyšl
Dagmar Jenčíková, Bělehradská č.p. 394, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Norbert Tyc, K Barvírně č.p. 240, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Josef Zeman, Újezdec č.p. 55, 570 01 Litomyšl
Jiří Loukota, Újezdec č.p. 32, 570 01 Litomyšl
Monika Loukotová, Újezdec č.p. 32, 570 01 Litomyšl
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Pavel Černík, Újezdec č.p. 2, 570 01 Litomyšl
František Černík, Újezdec č.p. 2, 570 01 Litomyšl
Marie Černíková, Újezdec č.p. 2, 570 01 Litomyšl
Jaroslav Černín, Husova č.p. 1676, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Marie Černínová, Husova č.p. 1676, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Ing. Luboš Dostál, Újezdec č.p. 56, 570 01 Litomyšl
Mgr. Barbora Dostálová, IDDS: 8v87tye
trvalý pobyt: Újezdec č.p. 56, 570 01 Litomyšl
Ing. Bronislav Luňáček, Urxova č.p. 216/10, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Jana Luňáčková, Urxova č.p. 216/10, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Marek Huryta, Újezdec č.p. 58, 570 01 Litomyšl
Jana Hurytová, Újezdec č.p. 58, 570 01 Litomyšl
Radek Huryta, Prodloužená č.p. 262, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Martin Krejza, Českých bratří č.p. 248, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jana Krejzová, Českých bratří č.p. 248, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jan Huryta, Újezdec č.p. 54, 570 01 Litomyšl
Pavel Huryta, Újezdec č.p. 52, 570 01 Litomyšl
Božena Hurytová, Újezdec č.p. 52, 570 01 Litomyšl
Geerdinus Vogels, Újezdec č.p. 30, 570 01 Litomyšl
Lenka Vogels Koldová, Újezdec č.p. 30, 570 01 Litomyšl
Vladimír Jílek, U krčského nádraží č.p. 749/44, 140 00 Praha 4-Krč
Roman Pravec, Újezdec č.p. 16, 570 01 Litomyšl
Emília Jílková, Újezdec č.p. 53, 570 01 Litomyšl
Miloslav Limberský, Újezdec č.p. 25, 570 01 Litomyšl
dotčené orgány
Obecní úřad Újezdec, IDDS: skna5jd
sídlo: Újezdec č.p. 21, 570 01 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

