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ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 DĚČÍN IV-PODMOKLY
v zastoupení

PEN – projekty energetiky, s r.o.
Arnošta z Pardubic 2082
531 17 PARDUBICE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, stavební úřad, dále
jen „stavební úřad“, jako stavební úřad věcně 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“, a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm.
b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“,
posoudil v územním řízení žádost, kterou dne 29.11.2018 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247
29 035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, v zastoupení PEN – projekty energetiky,
s.r.o., IČ: 260 11 701, Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, zastoupené zaměstnancem Milanem
Bečkou (dále jen „žadatel“), o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a na základě toho
vydává podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby
„Česká Rybná TS 23_vývody NN rekonstrukce, IE-12-2006378“ na pozemcích
parc. č. 1734/1, 1341/2, 1341/1, 1350/8, 160/4, 1350/40, 152/5, 1350/41, 153/3, 1350/42, 1353,
1344/3, 1350/36, 1344/1, 1350/35, 1372, 185, 175, 174, 171, st. 135, 184, 1347, 176/3, st. 252,
176/2, 179/3, 187/2, 179/1, 179/2, st. 163, 221, st. 247, 216, 217, 256/2, 257, 259/1, st. 115/1,
266, 259/2, st. 192, 147, st. 117, 166, 165/1, 159, 153/2, 152/6, st. 118, 160/2, 136/9, st. 127,
1350/33, 160/3, 160/1, st. 126, 1350/9, st. 125, 1350/39, st. 119, st. 123, 141, 142/1, 143, st. 101,
327/3, st. 120, 261/5, 328, st. 122/1, 1755, st. 184, 1589/1, 1584/2, st. 221, 1584/1, 1510/1,
1587/7, 1507/1, 1509/1, st. 220/1, 1510/2, 1439, 1736, 1438, 1437, 1436, 1433, st. 213, 1443/1,
1443/2, 1468, 1467, 1446/1, 1462/1, st. 214, 168/1, 1559, 1558, 1741, st. 210, 1527/2, 1524/1,
1524/2, 1496, 1499/3, 1485/1, 176/1, 1556, 1731, 1544, st. 215, 1181 a st. 142 v kat. území
Česká Rybná u Žamberka (dále jen „předmětná stavba“).
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Popis stavby:
-

umístění nového distribučního kabelového vedení 1kV v celkové délce cca 2195 m, kdy
ze stávajících trafostanic TS UO_0782 a TS UO_1041 budou vyvedena nová distribuční
kabelová vedení, která budou smyčkovat jednotlivé nové rozpojovací a přípojkové pilíře
nebo skříně u jednotlivých odběrných míst, s ukončením ve stávající TS UO_0023 z TS
UO_0782 nebo na stávajících sloupech, včetně provedení opravy TS UO_1041,

-

umístění nových kabelových hlavních domovních vedení 1 kV v celkové délce cca 720
m, kdy z nově osazených přípojkových nebo rozpojovacích pilířů u jednotlivých odběrných
míst budou provedena nová kabelová hlavní domovní vedení,

-

umístění nových podpěrných bodů (betonových sloupů) distribučního venkovního
vedení 1kV nahrazujících stávající sloupy nebo zední konzole či střešníky včetně jejich
případného posunutí,

vše na výše uvedených pozemcích v kat. území Česká Rybná u Žamberka (dále jen „dotčené
pozemky“), jak vyplývá ze situačních výkresů č. 01/05, 02/05, 03/05 a 04/05 „Celková situace
1:500“, které jsou součástí dokumentace ověřené v územním řízení.
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):
1) podle § 85 odst. 1 písm. a):
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

2) podle § 85 odst. 2 písm. a):
Skupinový vodovod Hejnice – Česká Rybná, Hejnice 66, 564 01 Žamberk
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Obec Česká Rybná, 561 85 Česká Rybná 78
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Krčmář, 561 85 Česká Rybná 3
František Krčmář, 561 85 Česká Rybná 3
Věra Krčmářová, 561 85 Česká Rybná 3
Jaroslav Krčmář, 561 85 Česká Rybná 127
Milada Krčmářová, 561 85 Česká Rybná 127
Zdeněk Krčmář, 561 85 Česká Rybná 128
Marie Krčmářová, 561 85 Česká Rybná 128
Pavlína Pavlová, 561 85 Česká Rybná 128
Jaroslava Kalousková, 561 85 Česká Rybná 71
Jitka Pfeiferová, 561 85 Česká Rybná 71
Oldřich Kalousek, 561 85 Česká Rybná 79
Jana Janečková, Pod Poštou 141, 517 01 Solnice
Roman Hindrák, Palackého 398/4, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol
Milada Martincová, Družstevní 589, 561 51 Letohrad
Ing. Radek Martinec, F. V. Heka 812, 561 51 Letohrad
Vlastimil Martinec, Želivského 986, 580 01 Havlíčkův Brod
Romana Pulcová, Hausenská 836, 561 51 Letohrad
Ivan Dostálek, 561 85 Česká Rybná 70
Věra Kočová, 561 85 Česká Rybná 69
Marie Žabková, 561 85 Česká Rybná 5
Marie Krčmářová, 561 85 Česká Rybná 5
Miroslav Vítek, 561 85 Česká Rybná 108
Kateřina Vítková, 561 85 Česká Rybná 108
Marcel Kuník, Zátopkova 1048, 252 64 Velké Přílepy
Miloš Honosek, Nerudova 509/35, 500 02 Hradec Králové
Jana Honosková, Nerudova 509/35, 500 02 Hradec Králové
Jana Fajfrová, 561 85 Česká Rybná 9
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Zdeněk Grüner, 561 85 Česká Rybná 9
Magdaléna Grünerová, 561 85 Česká Rybná 9
Michal Brůna, 561 85 Česká Rybná 8
Pavel Brůna, 561 85 Česká Rybná 8
Radka Honzejková, Revoluční 2707/10, 466 01 Jablonec nad Nisou
TJ SOKOL Česká Rybná, z.s., 561 85 Česká Rybná 78
Milan Nejedlík, 561 85 Česká Rybná 148
Ivana Nejedlíková, 561 85 Česká Rybná 148
Jana Nejedlíková, 561 85 Česká Rybná 148
Marie Šulcková, 561 85 Česká Rybná 11
Marta Košťálová, 561 85 Česká Rybná 112
Marie Richtrová, 561 85 Česká Rybná 112
Pavel Krejčí, 561 85 Česká Rybná 10
Lenka Doležalová, 561 14 České Libchavy 45
Jiří Khol, 561 85 Česká Rybná 17
Marie Konečná, 561 85 Česká Rybná 124
Jiří Malý, 561 85 Česká Rybná 124
Miroslav Vídeňský, Mírová 1453, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Radoslav Vídeňský, Jiráskova 832, 517 54 Vamberk
Jiří Balaš, 561 85 Česká Rybná 177
Božena Balašová, 561 85 Česká Rybná 164
Zdeňka Balašová, 561 85 Česká Rybná 142
Roman Javůrek, Sídlištní 128, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
MUDr. Vladimír Červinka, Na Obci 296, 533 52 Srch
Bohumír Vyčítal, 561 85 Česká Rybná 152
Jiří Kulhavý, 561 85 Česká Rybná 118
Petr Páral, 561 85 Česká Rybná 1
Antonín Junek, Dolečka 20, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
Stanislava Junková, Dolečka 20, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
Radek Myšák, 561 85 Česká Rybná 153
Radek Luhový, 561 85 Česká Rybná 158
Anna Luhová, 561 85 Česká Rybná 158
Balaš Ladislav, Hostinského 1537/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Milena Dušková, Lukavice 289, 561 51 Letohrad
Oldřich Dostál, Divišova 1014, 564 01 Žamberk
Jaroslava Dostálová, Divišova 1014, 564 01 Žamberk

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna tak, jak je navržena na koordinačních situačních výkresech č. 01/05,
02/05, 03/05 a 04/05 „Celková situace 1:500“, které jsou součástí dokumentace ověřené
v územním řízení, a na zmenšené kopii výkresu „Celková situace“ na formát papíru A3
přiložené k tomuto rozhodnutí, (DUR č. stavby IE-12-2006378, arch. č. 28316, datum
23.7.2018), autorizované Ing. Milošem Martincem, autorizovaným inženýrem pro
technologická zařízení staveb, č. autorizace ČKAIT – 0600782, PEN – PROJEKTY
ENERGETIKY, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice.
2. Za stavební pozemek jsou vymezeny části dotčených pozemků. Rozsah dotčení jednotlivých
pozemků je patrný ze situačních výkresů citovaných v bodě 1. podmínek tohoto rozhodnutí.
3. Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem
bude před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou. O provedeném
vytýčení (polohopis i výškopis) a stabilizaci pevných bodů vyhotoví oprávněná osoba
vytyčovací protokol.
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4. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona zajistí, aby na stavbě
nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající
se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
5. Po dobu výstavby bude zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti prováděné
stavby.
6. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková účinná opatření, aby nedocházelo
ke znečišťování a poškozování pozemních komunikací.
7. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a
pozemní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem,
prachem a vibracemi. Nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod
ropnými a jinými škodlivými látkami.
8. Při provádění stavebních prací je třeba počínat si tak, aby ostatním vlastníkům nebyla
způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a
právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému zatěžování okolí
stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
9. Případná poškození veřejného nebo soukromého majetku vzniklá v souvislosti s výstavbou
předmětné stavby budou hrazena na náklady stavebníka.
10. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby postupovat dle § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li při provádění
staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým
nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle
zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň je povinen učinit nezbytná
opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po
dohodě s orgánem státní památkové péče.
11. Sousední pozemky, pokud budou po předchozím souhlasu jejich vlastníků dotčeny
výstavbou, budou stavebníkem uvedeny do původního stavu.
12. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Žamberk, odboru ZPZE,
čj. MUZBK-14908/2017/ZPZE/POKM/SOU/149 ze dne 30.06.2017:
1) Orgán v oblasti nakládání s odpady: Původce stavebních, popř. dalších odpadů, musí
plnit povinnosti stanovené zejména v § 12, 16, 39, 40 a v případě výskytu odpadů
s obsahem azbestu i v § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění, dále jen „zákon o odpadech“, a v § 5, 7, 21, 22 a 25
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb, dále jen „vyhláška MŽP“.
Na stavbě budou vytvořeny technickoorganizační podmínky pro řádné nakládání
s odpady, zejména budou vyčleněna místa pro shromažďování odpadů, a to v souladu
s ust. § 5 vyhl. MŽP. Stavební odpady vzniklé při realizaci akce budou tříděny podle
druhů a kategorie (nebezpečné, ostatní) a na staveništi shromažďovány v souladu s § 5
vyhl. MŽP až do předání osobám oprávněným k jejich převzetí podle § 14 odst. 1 zákona
o odpadech. O vyprodukovaných odpadech bude v souladu s §39 zákona o odpadech a
§ 21 odst. 1 a 2 vyhl. MŽP vedena průběžná evidence. Při kontrolní nebo závěrečné
prohlídce původce odpadů (investor stavby) na vyžádání předloží seznam druhů a
množství odpadů vzniklých při stavební činnosti a prokáže, jak bylo s těmito odpady
naloženo, tzn., zda byly využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech, a
doloží předání odpadů fakturami nebo vážními lístky potvrzenými osobou oprávněnou k
jejich převzetí.
2) Orgán ochrany ZPF: Zamýšlené provádění prací bude včas projednáno s vlastníkem,
uživatelem, příp. nájemcem zemědělských pozemků. Práce budou prováděny na
pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou dotčené
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plochy uvedeny do původního stavu. Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském
půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Kulturní vrstva
půdy, popř. i hlouběji uložená zúrodnění schopná zemina na celé dotčené ploše, bude
skrývána odděleně a bude postaráno o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění
pro účely rekultivace anebo bude zajištěn na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na
plochy určené orgánem ochrany ZPF. Budou učiněna opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. Pokud si
práce spojené s budováním, opravami a údržbou vedení vyžádají odnětí ZPF na dobu
delší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu,
jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ZPF o souhlas k odnětí ze ZPF dle
ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů a k žádosti předložit potřebné náležitosti dle § 9 odst. 5 zákona.
3) Orgán ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k tomu, že se v okolí stavby nachází
vzrostlá zeleň, bude během prací důsledně dodržována ČSN 83 9061, zejména výkopové
práce v kořenovém prostoru budou prováděny ručně, nejmenší vzdálenost od paty kmene
je 2,5 m, kořeny se ostře přetnou a ošetří, obnažené kořeny se ochrání před vysycháním a
působením mrazu, atd.
13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, orgánu státní správy lesů, MěÚ Žamberk,
odboru ZPZE, čj. MUZBK-19480/2017/ZPZE/KEPT/LES-ZS.87b ze dne 05.09.2018:
Po nabytí právní moci územního rozhodnutí požádá investor MěÚ Žamberk, odbor ZPZE,
orgán státní správy lesů, o vydání rozhodnutí o odnětí/omezení pozemků určených k plnění
funkcí lesa parc.č. 1120/5, 1166, 1156, 1150, 1549, 1465/2, 1975/1, 1921/2, 1469, 1456,
1458/2 v kat. území Česká Rybná u Žamberka (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhl. č. 77 MZe ze dne 18. března 1996.
Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem. Realizací výše uvedené
stavby nebude omezen provoz a činnost na sousedních lesních porostech. Jiný materiál než
přebytková výkopová zemina nebude ukládán v sousedních lesních porostech. Práce budou
prováděny tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám,
nedojde k narušení kořenového systému lesního porostu, a tím k jeho destabilizaci. Dle § 13
odst. 3 písm. d) lesního zákona budou při stavebních pracích použity vhodné technické
prostředky, technologie a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a budou provedeny
účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.
14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, orgánu ochrany přírody, MěÚ Žamberk,
odboru ZPZE, čj. MUZBK-17470/2017/ZPZE-3/KREA/OPK/S058 ze dne 17.08.2017:
V průběhu celé rekonstrukce budou dodržovány obecné podmínky ochrany rostlin a
živočichů dle § 5, ochrany dřevin podle § 7 a ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Při realizaci záměru budou
učiněna opatření k zamezení vniknutí látek zhoršujících kvalitu vody do toku. V průběhu
rekonstrukce nebude docházet k poškození nebo ničení okolních významných krajinných
prvků. Vlastníci výše uvedených pozemků parc. č. 1120/5, 1372, 1740, 1166, 1156, 1150,
1549, 1465/2, 1975/1, 1921/2, 1469, 1456, 1458/28 v kat. území Česká Rybná u Žamberka
budou informováni o realizaci akce. Budou dodrženy podmínky obce Česká Rybná uvedené
ve vyjádření ze dne 24.05.2017 pod čj. OBCR 314/2017. Pozemky související s rekonstrukcí
budou po dokončení stavebních prací uvedeny do přírodě blízkého stavu a bude proveden
celkový úklid.
15. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje,
čj. KRPE-77888-1/ČJ-2018-171106 ze dne 17.10.2018:
Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemích nebo podzemních vedení všeho
druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným
než obvyklým způsobem, nebo účelům, a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem zažádám příslušný správní úřad o vydání
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Rozhodnutí k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích a ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,
o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Žádost o vydání
písemného vyjádření k přechodné úpravě dopravního značení bude obsahovat jako přílohu
odborně zpracovaný grafický návrh přechodného dopravního značení.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí ve správě obce Česká Rybná a ve
správě Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná, čj. OBCR 314/2017 ze dne
24.05.2017:
1) Z důvodu zachování rozsahu stávajícího veřejného osvětlení a rozhlasu požadujeme
umístění chráničky pro náš kabel VO a o umístění kabelu a svítidel na Vašich sloupech
v případě nadzemního vedení.
2) Požadujeme co nejmenší rozsah zásahů do komunikací ve vlastnictví obce Česká Rybná.
17. Budou dodrženy podmínky Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, ze dne 21.05.2017 čj. 618872/17, ze dne
17.05.2017 čj. 616524/17, ze dne 18.05.2017 čj. 617574/17, ze dne 22.05.2017
čj. 619625/17, jejichž znění se shodují:
1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro
důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Stavebník nebo jím pověřená
třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany SEK spol. Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., které jsou součástí tohoto vyjádření.
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, anebo pokud
se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném
zájmovém území prokazatelně neujistí u spol. 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 SEK 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 spol. Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
3) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen pouze pro případ, že existence a
poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., anebo 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 spol.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK.
4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ust. § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, povinen
uhradit spol. 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
spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
6) Spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím
určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené
žádosti, dostupné informace o SEK.
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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.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České
Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/204009/2018 ze dne 11.10.2018:
a) Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační
vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení učiní žadatel podle § 101 odst. 2
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, veškerá
opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi,
zejména:
b) Nejméně 15 dnů předem uvědomí České Radiokomunikace, a.s. (dále jen „CRA“)
o zahájení prací.
c) Podklady k průběhu trasy kabelů CRA jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom,
a.s.
d) Před zahájením prací nechá vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a
zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objedná nejméně 14 dnů
předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.
e) Prokazatelně seznámí s polohou tohoto vedení (zařízení) pracovníky, kteří budou
provádět práce.
f) Upozorní organizaci provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech
směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
g) Upozorní pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech opatrnosti, nepoužívali zde
nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení
(zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
h) Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření vedoucí k zamezení možného
poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební
techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely,
ocelovými pláty apod.).
i) Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování
zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
j) Zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti
poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
k) Zajistí, aby byla zhutněna zemina pod kabelem a vyzve pracovníka firmy Vegacom, a.s.,
k provedení kontroly před zakrytím kabelu, a to nejméně 14 dnů předem. Pracovník
firmy Vegacom, a.s. ověří splnění stanovených podmínek a následně vydá souhlas
k záhozu.
l) Zajistí, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními
(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 6005, a aby bylo ohlášeno neprodleně každé
poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto
vyjádření.
m) Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby)
s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
n) Bez souhlasu CRA nebude snižována vrstva zeminy nad a pod telekomunikačním
vedením (zařízením).
o) Písemně ohlásí ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
p) Pokud při realizaci stavby dojde v místě sítí CRA ke změně polohopisu (zpevněné
plochy, vjezdy apod.), předá CRA geodetické zaměření skutečného stavu
telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
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q) U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu nebo překládku podzemního
telekomunikačního vedení CRA ihned kontaktuje pracovníky odd. ochrany sítí CRA.
r) V případě potřeby manipulovat s vedením CRA nebo je překládat objedná takové práce u
spol. Vegacom, s.s.
s) Případné poškození kabelu okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom, a.s.
s nepřetržitou službou.
19. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové,
čj. PVZ/17/27546/Hv/0 ze dne 22.02.2017:
Křížení rekonstruovaného vedení NN s vodním tokem budou realizovány dle normy ČSN
752130. Realizací stavby nesmí dojít k poškození koryta vodního toku či k jeho znečištění.
Případné zásahy do břehových porostů budou provedeny jen v nezbytné míře. Zahájení a
ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko
Žamberk. Zástupce uvedeného provozního střediska Žamberk požadujeme přizvat k převzetí
stavu koryta toku po dokončení prací.
20. V souladu s ustanovením § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 18i vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu (dále jen „vyhláška 503/2006 Sb.“) lze užívat na základě kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními
předpisy. Po dokončení stavby stavebník podá stavebnímu úřadu žádost o vydání
kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona. Obsahové náležitosti této
žádosti a jejích příloh stanoví příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Odůvodnění
Dne 29.11.2018 žadatel podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné.
Tímto dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost a dokumentace vykazovala vady, žadatel byl stavebním
úřadem vyzván k doplnění žádosti a předložené dokumentace do 28.02.2019 výzvou přiloženou
k usnesení čj. MUZBK-29708/2018/STAV-3 ze dne 17.12.2018, kterým bylo řízení přerušeno
do 28.02.2019. Žadatel v průběhu přerušeného řízení postupně doplňoval chybějící podklady.
Dopisem ze dne 26.03.2019 zaevidovaným dne 27.03.2019 pod čj. MUZBK-7866/2019/STAV
doplnil část požadovaných podkladů. Z dodaných podkladů vyplynula nutnost doložení ještě
dalších doplňujících podkladů k žádosti. Stavební úřad tedy následně usnesením
čj. MUZBK-29708/2018/STAV-6 ze dne 09.04.2019 řízení přerušil do 30.06.2019 z důvodu
neúplných podkladů, a výzvou přiloženou k tomuto usnesení žadatele vyzval k doplnění dalších
podkladů, jejichž potřeba vyplynula z dodaných podkladů, a to ve lhůtě do 30.06.2019.
Po doplnění podkladů žadatelem ke dni 06.06.2019 stavební úřad opatřením ze dne 10.06.2019
oznámil zahájení územního řízení a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Oznámení o
zahájení územního řízení doručil stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona:
účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu, dotčeným orgánům a obci jednotlivě,
účastníkům řízení (kromě účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu) postupem
podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. V oznámení o zahájení územního řízení
stavební úřad poučil o podmínkách uplatňování námitek účastníků řízení a závazných stanovisek
dotčených orgánů. Ve stanovené lhůtě nebyly doručeny stavebnímu úřadu žádné námitky.
Účastníci řízení se mohli před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu
vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 7 dnů po uplynutí 15denní lhůty pro uplatnění
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námitek, neboť podle správního řádu musí být dána účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této lhůty žádný z účastníků řízení nevyužil.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby bylo stanoveno v souvislosti s rozsahem stavby, jejím
budoucím užíváním, kapacitou a jejími vlivy na okolí, podle toho byl určen i okruh účastníků
řízení. V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení
rozhodnutí uvést jména a příjmení všech účastníků. Stavební úřad posoudil splnění podmínek,
které jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení a na základě tohoto posouzení do
okruhu účastníků tohoto územního řízení stanovil dle § 27 správního řádu tyto fyzické a
právnické osoby v souladu s ust. § 85 stavebního zákona:
➢ ČEZ Distribuce, a.s. (žadatel),
➢ Obec Česká Rybná (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn),
➢ Skupinový vodovod

Hejnice - Česká Rybná, CETIN Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., České Radiokomunikace a.s., Obec Česká Rybná, Povodí Labe státní
podnik, Ing. Petr Krčmář, František Krčmář, Věra Krčmářová, Jaroslav Krčmář, Milada
Krčmářová, Zdeněk Krčmář, Marie Krčmářová, Pavlína Pavlová, Jaroslava Kalousková,
Jitka Pfeiferová, Oldřich Kalousek, Jana Janečková, Roman Hindrák, Milada Martincová,
Ing. Radek Martinec, Vlastimil Martinec, Romana Pulcová, Ivan Dostálek, Věra Kočová,
Marie Žabková, Marie Krčmářová, Miroslav Vítek, Kateřina Vítková, Marcel Kuník,
Miloš Honosek, Jana Honosková, Jana Fajfrová, Zdeněk Grüner, Magdaléna Grünerová,
Michal Brůna, Pavel Brůna, Radka Honzejková, TJ SOKOL Česká Rybná, Milan
Nejedlík, Ivana Nejedlíková, Jana Nejedlíková, Marie Šulcková, Marta Košťálová, Marie
Richtrová, Pavel Krejčí, Lenka Doležalová, Jiří Khol, Marie Konečná, Jiří Malý,
Miroslav Vídeňský, Radoslav Vídeňský, Jiří Balaš, Božena Balašová, Zdeňka Balašová,
Roman Javůrek, MUDr. Vladimír Červinka, Bohumír Vyčítal, Jiří Kulhavý, Petr Páral,
Antonín Junek, Stanislava Junková, Radek Myšák, Radek Luhový, Anna Luhová, Balaš
Ladislav, Milena Dušková, Oldřich Dostál, Jaroslava Dostálová (vlastníci odlišní od
stavebníka nebo oprávnění z věcných práv dotčených pozemků),

➢ Vlastníci pozemků a staveb v kat. území Česká Rybná u Žamberka: parc. č. 130, 145,

327/2, 263, 138/1, 153/1, 146, 1350/37, 1350/32, 158, 256/1, 188/2, 178/2, 155, 1466,
1730, 1499/1, 1528, 1555, 1543, 1463, 1466, 1430, 1441, 1587/1, st. 115/3 (bez čp/če),
st. 116 (čp. 79), st. 211/1 (čp. 158), st. 213 (čp. 160), st. 221 (čp. 165);
v kat. území Sopotnice: parc. č.: 1919/2
(účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb v souladu s § 87 odst. 3 stavebního
zákona).
Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen těmito vyjádřeními, rozhodnutími a závaznými
stanovisky:

-

-

Souhrnné vyjádření MěÚ Žamberk, odboru ZPZE, ze dne 30.06.2017, čj. MUZBK14908/2017/ZPZE/POKM/SOU/149,
Závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa a se
stavbou, která se zároveň dotkne pozemků určených k plnění funkcí lesa MěÚ Žamberk,
odboru ZPZE, ze dne 05.09.2018, čj. MUZBK-19480/2017/ZPZE/KEPT/LES-ZS.87b,
Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku MěÚ Žamberk, odboru
ZPZE, ze dne 17.08.2017, čj. MUZBK-17470/2017/ZPZE-3KREA/OPK/S058,
Vyjádření
vodoprávního
úřadu
MěÚ
Žamberk
ze
dne
19.10.2017,
čj. MUZBK-21673/2017/ZPZE/231.2/GRUK,
Rozhodnutí – souhlas vodoprávního úřadu MěÚ Žamberk, odboru ZPZE, ze dne 02.01.2018,
čj. MUZBK-24390/2017/ZPZE-4/231.8/GRUK-1,
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění kabelového vedení,
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-

-

Obecní úřad Česká Rybná jako silniční správní úřad, ze dne 25.02.2019, čj. OBCR/102/2019,
Stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad
Orlicí, dopravního inspektorátu, ze dne 17.10.2018, čj. KRPE-77888-1/ČJ-2018-171106,
Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 22.02.2017,
čj. PVZ/17/27546/Hv/0,
Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s., ze dne 05.10.2018,
zn. UPTS/OS/204009/2018
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Praha, ze dne 21.05.2017 čj. 618872/17, ze dne 17.05.2017 čj. 616524/17,
ze dne 18.05.2017 čj. 617574/17, ze dne 22.05.2017 čj. 619625/17,
Sdělení ČEZ Distribuce a.s., Děčín, k existenci energetického zařízení, ze dne 02.10.2018,
zn. 0100994811 a vyjádření ze dne 02.11.2016 zn. 1089755095,
Vyjádření k existenci sítí ve správě obce Česká Rybná a Skupinového vodovodu Hejnice –
Česká Rybná ze dne 24.05.2017 čj. OBCR 314/2017.

Stanoviska dotčených orgánů byla kladná a případné podmínky vztahující se k územnímu řízení
byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavení úřad posoudil záměr z hlediska § 90 odst. 1 stavebního zákona tak, že záměr žadatele je
v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních
právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek a rozhodnutí
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí
technického vybavení a tato závazná stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, proto bylo
rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky
ode dne, kdy nabude právní moci.
Územní rozhodnutí pozbývá dle § 93 odst. 4 stavebního zákona platnosti, nebyla-li ve lhůtě
platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle
stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro
stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná
žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá dle § 93 odst. 5 stavebního zákona platnosti též dnem, kdy stavební
úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje; to neplatí,
byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 odst. 1 a podle § 81 odst. 3 správního řádu podat
účastník řízení odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení
(doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla
k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této
lhůty. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
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rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít
náležitosti podání 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 u Městského úřadu Žamberk, odboru REUP, stavebního úřadu, 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. Odvolání bude předáno Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru
majetkovému, stavebního řádu a investic, který o odvolání rozhodne.
Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní
účinky rozhodnutí.
Odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Bc. Iveta Dušková
referentka (oprávněná úřední osoba)

Příloha:
-

Celková situace (zmenšená kopie na A3)
ověřená grafická příloha a dokumentace (pro žadatele po právní moci rozhodnutí)

Správní poplatek vyměřený podle Přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 1.000 Kč byl uhrazen dne 13.06.2019, CID: 7521.

Doručí se (podle § 144 odst. 6 správního řádu a podle § 87 odst. 1 stavebního zákona):
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě – doporučeně do vlastních rukou nebo do DS):
Žadatel:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
v zastoupení
PEN – projekty energetiky, s.r.o., Milan Bečka, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Česká Rybná, 561 85 Česká Rybná 78
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě – doporučeně do vlastních rukou nebo
do DS):

Vlastníci (odlišní od stavebníka) nebo oprávnění z věcných práv dotčených pozemků:
Skupinový vodovod Hejnice – Česká Rybná, Hejnice 66, 564 01 Žamberk
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Obec Česká Rybná, 561 85 Česká Rybná 78
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Krčmář, 561 85 Česká Rybná 3
František Krčmář, 561 85 Česká Rybná 3
Věra Krčmářová, 561 85 Česká Rybná 3
Jaroslav Krčmář, 561 85 Česká Rybná 127
Milada Krčmářová, 561 85 Česká Rybná 127
Zdeněk Krčmář, 561 85 Česká Rybná 128
Marie Krčmářová, 561 85 Česká Rybná 128
Pavlína Pavlová, 561 85 Česká Rybná 128
Jaroslava Kalousková, 561 85 Česká Rybná 71
Jitka Pfeiferová, 561 85 Česká Rybná 71
Oldřich Kalousek, 561 85 Česká Rybná 79
Jana Janečková, Pod Poštou 141, 517 01 Solnice
Roman Hindrák, Palackého 398/4, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol
Milada Martincová, Družstevní 589, 561 51 Letohrad
Ing. Radek Martinec, F. V. Heka 812, 561 51 Letohrad
Vlastimil Martinec, Želivského 986, 580 01 Havlíčkův Brod
Romana Pulcová, Hausenská 836, 561 51 Letohrad
Ivan Dostálek, 561 85 Česká Rybná 70
Věra Kočová, 561 85 Česká Rybná 69
Marie Žabková, 561 85 Česká Rybná 5
Marie Krčmářová, 561 85 Česká Rybná 5
Miroslav Vítek, 561 85 Česká Rybná 108
Kateřina Vítková, 561 85 Česká Rybná 108
Marcel Kuník, Zátopkova 1048, 252 64 Velké Přílepy
Miloš Honosek, Nerudova 509/35, 500 02 Hradec Králové
Jana Honosková, Nerudova 509/35, 500 02 Hradec Králové
Jana Fajfrová, 561 85 Česká Rybná 9
Zdeněk Grüner, 561 85 Česká Rybná 9
Magdaléna Grünerová, 561 85 Česká Rybná 9
Michal Brůna, 561 85 Česká Rybná 8
Pavel Brůna, 561 85 Česká Rybná 8
Radka Honzejková, Revoluční 2707/10, 466 01 Jablonec nad Nisou
TJ SOKOL Česká Rybná, z.s., 561 85 Česká Rybná 78
Milan Nejedlík, 561 85 Česká Rybná 148
Ivana Nejedlíková, 561 85 Česká Rybná 148
Jana Nejedlíková, 561 85 Česká Rybná 148
Marie Šulcková, 561 85 Česká Rybná 11
Marta Košťálová, 561 85 Česká Rybná 112
Marie Richtrová, 561 85 Česká Rybná 112
Pavel Krejčí, 561 85 Česká Rybná 10
Lenka Doležalová, 561 14 České Libchavy 45
Jiří Khol, 561 85 Česká Rybná 17
Marie Konečná, 561 85 Česká Rybná 124
Jiří Malý, 561 85 Česká Rybná 124
Miroslav Vídeňský, Mírová 1453, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Radoslav Vídeňský, Jiráskova 832, 517 54 Vamberk
Jiří Balaš, 561 85 Česká Rybná 177
Božena Balašová, 561 85 Česká Rybná 164
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Zdeňka Balašová, 561 85 Česká Rybná 142
Roman Javůrek, Sídlištní 128, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
MUDr. Vladimír Červinka, Na Obci 296, 533 52 Srch
Bohumír Vyčítal, 561 85 Česká Rybná 152
Jiří Kulhavý, 561 85 Česká Rybná 118
Petr Páral, 561 85 Česká Rybná 1
Antonín Junek, Dolečka 20, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
Stanislava Junková, Dolečka 20, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
Radek Myšák, 561 85 Česká Rybná 153
Radek Luhový, 561 85 Česká Rybná 158
Anna Luhová, 561 85 Česká Rybná 158
Balaš Ladislav, Hostinského 1537/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Milena Dušková, Lukavice 289, 561 51 Letohrad
Oldřich Dostál, Divišova 1014, 564 01 Žamberk
Jaroslava Dostálová, Divišova 1014, 564 01 Žamberk
Další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a
staveb v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
v kat. území Česká Rybná u Žamberka pozemky parc. č.: 130, 145, 327/2, 263, 138/1, 153/1, 146,
1350/37, 1350/32, 158, 256/1, 188/2, 178/2, 155, 1466, 1730, 1499/1, 1528, 1555, 1543, 1463, 1466,
1430, 1441, 1587/1, st. 115/3 (bez čp/če), st. 116 (čp. 79), st. 211/1 (čp. 158), st. 213 (čp. 160), st. 221
(čp. 165),
v kat. území Sopotnice pozemek parc. č.: 1919/2
Dotčené orgány (jednotlivě – doporučeně nebo do DS):
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor UO, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191,
562 27 Ústí nad Orlicí
Městský úřad Žamberk, odbor ZPZE, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk:
- vodoprávní úřad,
- orgán ochrany lesa,
- orgán ochrany přírody,
- orgán ochrany ZPF,
- orgán odpadového hospodářství
Obecní úřad Česká Rybná, silniční správní úřad, 561 85 Česká Rybná 78

UPOZORNĚNÍ !
Vyvěšení tohoto dokumentu okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního
řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk, Obecní úřad Česká Rybná a Obecní úřad
Sopotnice. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu po jeho sejmutí, s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně
razítka a podpisu.
Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu svým podpisem níže potvrzují, že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).
Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)
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