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SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ  
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A ROHODNUTÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 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"), jako místně příslušný stavební 
úřad dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) obdržel: 

I. dne 16.06.2021 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „IE-12-2006350_Dolní 
Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Horní Dehtov;  

II. dne 15.02.2022 žádost o povolení odstranění stavby s názvem: „IE-12-2006350_Dolní Dehtov, 
rekonstrukce vedení NN“ v k.ú. Horní Dehtov. 

Žádosti podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, Maloskalická 
č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice (dále jen „žadatel"). 

Stavební úřad na základě posouzení žádostí ve smyslu ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu rozhodl 
usnesením poznamenaným do spisu MUDK-VÚP/15437-2022/hlb21710-2021 ze dne 17.02.2022 o spojení 
řízení o umístění stavby s řízením o povolení odstranění stavby a dále vedl společné řízení. 

Poslední doplnění podkladů k žádostem bylo 15.09.2022. 

Stavební úřad po prostudování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o povolení odstranění 
stavby včetně přiložených podkladů a na základě výsledků společného řízení v souladu s ustanovením § 140 
odst. 7 správního řádu vydává toto společné rozhodnutí.   

I.  

Stavební úřad, dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona věcně příslušný k vydání územního 
rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu, podle ustanovení § 79 a § 92 odstavce 1 
stavebního zákona a podle ustanovení § 67 správního řádu, dle ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „vyhláška 503/2006“) vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, kterým schvaluje 
navřený stavební záměr s názvem: 

„IE-12-2006350_Dolní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ 

(dále jen "stavba")  
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umístění stavby na pozemcích: 

stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 4, 9/1, 9/2, 10, 13, 14, 15, 16/1, 51, 55, 85, 86, 91, 93, 100, 106, 118, 119, 
122, 136, 140 v katastrálním území Horní Dehtov 
pozemková parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 106, 110, 111/3, 115/2, 115/3, 116/6, 120, 131, 
141/4, 202/2, 204/2, 533/4, 534/1, 722/3, 730/1, 730/2, 731, 732, 1024, 1047, 1067, 1069, 1071, 1072, 
1075, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1111, 1137, 1156, 1158, 1159 v katastrálním území (dále jen „k.ú“) 
Horní Dehtov 

Druh stavby: 

Stavba technické infrastruktury, jakožto podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných 
bodů ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5 stavebního zákona a jakožto energetické přípojky 
ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 stavebního zákona. Tyto stavby ve smyslu stavebního 
zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

Stavba obsahuje: 

Stavba zahrnuje výstavbu nové distribuční soustavy zemním vedením NN a přepojení stávajících odběrných 
míst (HDV). 

Na stávající zděné věžové TS TU_0111 Dolní Dehtov – obec bude provedena výměna starého 
nevyhovujícího rozvaděče NN za nový s odpovídajícím počtem vývodů + 1 rezerva, včetně osazení 
univerzálního měřícího přístroje pro nn, vn i vvn sítě MEG 40 (slouží k měření napětí, proudů, výkonů 
a vyhodnocování energií). Z rozvaděče NN budou provedeny dva hlavní kabelové vývody AYKY 3x120+70 
mm2. Vývod č.1 směrem na Horní Dehtov smyčkuje 3 objekty, rozpojovací skříň R2 a je ukončen 
v rozpojovací skříni R1. Trasa vede dvěma protlaky pod komunikací, dále výkopem v chodníku a zeleném 
pásu. Celková délka cca 432 m. Z rozpojovací skříně R2 budou napojeny objekty č.p. 12 a 4 v délce cca 90 m. 
Ze skříně R1 bude vyvedena odbočka kabelového vedení AYKY 4x70 mm2 pro č.p. 13, 18, 21, 25 a objekt P3. 
Trasa vedena protlakem pod komunikací, překopem komunikace převážně výkopem v zeleném pásu. Délka 
této odbočky bude 204 m. Hlavní trasa směr Horni Dehtov bude smyčkovat jednotlivá č.p. v počtu 
7 přípojkových skříní a vedení bude ukončeno ve skříni č. 27. Trasa povede dvěma protlaky pod komunikací, 
dále převážně výkopem v chodníku a zeleném pásu. Celková délka bude 314 m. Vývod č.2 směrem 
Třebihošť bude ukončen v rozpojovací skříni R3, bude smyčkovat dva objekty a komunikaci přechází 
ve stejné trase jako vývod č.1. Z rozpojovací skříně R3 bude vyvedena odbočka AYKY 4x70 mm2 pro č.p. 20, 
28 a 6. Trasa povede protlakem pod komunikací, 2 x překopem a pak převážně výkopem v zeleném pásu. 
Délka této odbočky bude 169 m. Hlavní trasa bude pokračovat k „vodárně“ P1, kdem bude vedení 
ukončeno. Nové vedení po cestě bude smyčkovat jednotlivé objekty v celkové počtu 4 přípojkových skříní. 
Trasa bude vedena 2 x protlakem pod komunikací, výkopem v zeleném pásu. Délka této trasy bude 405 m. 

Distribuční soustava: Zemní kabelové vedení NN o napěťové hladině 1 kV, použitý kabel AYKY 3 x 120 + 
70 mm2 o délce celkové cca 1423 m a kabel AYKY 4 x 70 mm2 o celkové délce cca 410 m smyčkující nové 
přípojkové/rozpojovací pilíře v celkovém počtu 31 ks. Hloubka uložení vedení 1,2 m pod úrovní terénu 
v místech, kde hrozí mechanické poškození a 0,8 m pod úrovní terénu v ostatních případech. 

HDV (hlavní domovní vedení): Přepojení 25 odběrných míst kabelem CYKY 4 x 10 mm2 do stávajících 
elektroměrů nebo do nových plombovacích skříní (výměna za stávající přípojkovou skříň na nemovitosti). 
Celková délka HDV je 568 m, hloubka uložení 0,4 až 1,2 m dle požadavků vlastníka. 

Umístění stavby na pozemku: 

Podzemní vedení NN distribuční soustavy bude umístěno na pozemcích: 
stavební parcela číslo: 4, 9/1, 13, 15, 91, 93, 100, 106, 140 v katastrálním území Horní Dehtov 
pozemková parcela číslo: 92/1, 95/4, 102, 106, 110, 111/3, 115/3, 116/6, 120, 131, 141/4, 202/2, 204/2, 
533/4, 534/1, 722/3, 730/1, 730/2, 731, 1024, 1047, 1067, 1069, 1072, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1111, 
1137, 1156, 1158, 1159 v katastrálním území Horní Dehtov 

Podzemní vedení NN HDV (hlavního domovního vedení) bude umístěno na pozemcích: 
stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 4, 9/1, 9/2, 10, 13, 14, 15, 16/1, 51, 55, 85, 86, 91, 93, 106, 118, 119, 122, 
136 v katastrálním území Horní Dehtov 
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pozemková parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 106, 110, 111/3, 115/2, 115/3, 116/6, 120, 202/2, 
533/4, 730/1, 730/2, 731, 732, 1069, 1071, 1075, 1079, 1107, 1111, 1137 v katastrálním území Horní 
Dehtov 

Umístění stavby bude dle Koordinačních situačních výkresů č. C.3.-I a č. C.3.-II, které autorizoval Jaroslav 
Lukáš - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0602247. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby distribuční soustavy: 

Území dotčené vlivy stavby je vymezeno ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy stanoveným 
zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon) (dále jen „energetický zákon“). 

Dle ustanovení § 46 odst. 5 energetického zákona ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační 
soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách 
krajního kabelu. 

Územím dotčeným vlivy stavby distribuční soustavy se vymezují pozemky: stavební parcela číslo: 4, 6, 9/1, 
10, 13, 15, 16/3, 54, 91, 93, 100, 106,  140 a pozemková parcela číslo: 92/1, 95/4, 102, 105, 106, 110, 111/1, 
111/3, 111/5, 111/6, 115/2, 115/3, 116/6, 120, 128/1, 131, 133/1, 133/2, 141/4, 199/3, 202/2, 204/2, 
533/4, 534/1, 722/2, 722/3, 730/1, 730/2, 730/3, 731, 1024, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1047, 
1067, 1069, 1072, 1073, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1111, 1137, 1155, 1156, 1158, 1159 v katastrálním 
území Horní Dehtov, a to v rozsahu ochranného pásma podzemního vedení elektrizační soustavy 
(1 m po obou stranách krajního kabelu).  

Podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba s názvem „IE-12-2006350_Dolní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ bude umístěna 
na pozemcích stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 4, 9/1, 9/2, 10, 13, 14, 15, 16/1, 51, 55, 85, 86, 91, 93, 
100, 106, 118, 119, 122, 136, 140 a pozemková parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 106, 110, 
111/3, 115/2, 115/3, 116/6, 120, 131, 141/4, 202/2, 204/2, 533/4, 534/1, 722/3, 730/1, 730/2, 731, 
732, 1024, 1047, 1067, 1069, 1071, 1072, 1075, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1111, 1137, 1156, 1158, 
1159 v k.ú. Horní Dehtov, dle výše uvedeného popisu umístění stavby a dle Koordinačních situačních 
výkresů č. C.3.-I a č. C.3.-II, které autorizoval Jaroslav Lukáš - autorizovaný technik pro technologická 
zařízení staveb, ČKAIT 0602247 a které tvoří nedílnou součást dokumentace ověřené stavebním 
úřadem. 

1.1 . Zemní kabelové vedení NN distribuční soustavy bude umístěno na pozemcích: stavební parcela 
číslo: 4, 9/1, 13, 15, 91, 93, 100, 106, 140 a pozemková parcela číslo: 92/1, 95/4, 102, 106, 110, 
111/3, 115/3, 116/6, 120, 131, 141/4, 202/2, 204/2, 533/4, 534/1, 722/3, 730/1, 730/2, 731, 
1024, 1047, 1067, 1069, 1072, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1111, 1137, 1156, 1158, 1159 
v k.ú. Horní Dehtov. 

1.2 . Zemní kabelové vedení NN HDV (hlavního domovního vedení) bude umístěno na pozemcích: 
stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 4, 9/1, 9/2, 10, 13, 14, 15, 16/1, 51, 55, 85, 86, 91, 93, 106, 118, 
119, 122, 136 a pozemková parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 106, 110, 111/3, 115/2, 
115/3, 116/6, 120, 202/2, 533/4, 730/1, 730/2, 731, 732, 1069, 1071, 1075, 1079, 1107, 1111, 
1137 v k.ú. Horní Dehtov. 

2. Stavba bude umístěna a provedena v rozsahu a dle dokumentace, kterou autorizoval Jaroslav Lukáš - 
autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0602247, dodavatel a zpracovatel 
dokumentace: ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, Maloskalická č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 
Česká Skalice. Dokumentaci stavební úřad ověřil a tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Ostatní 
účastníci do této mohou nahlédnout na stavebním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem, 
který toto rozhodnutí vydal. 

3. Změny stavby oproti ověřené dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího projednání 
se stavebním úřadem. 

4. Stavebník je povinen dodržet projektové řešení stavby a případně stavebním úřadem schválené 
odchylky od tohoto projektového řešení stavby. 
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5. K realizaci stavby bude dle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována dokumentace 

pro provádění stavby. 

6. Stavebním pozemkem se určují pozemky dotčené stavebním záměrem stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 
4, 9/1, 9/2, 10, 13, 14, 15, 16/1, 51, 55, 85, 86, 91, 93, 100, 106, 118, 119, 122, 136, 140 a pozemková 
parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 106, 110, 111/3, 115/2, 115/3, 116/6, 120, 131, 141/4, 
202/2, 204/2, 533/4, 534/1, 722/3, 730/1, 730/2, 731, 732, 1024, 1047, 1067, 1069, 1071, 1072, 1075, 
1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1111, 1137, 1156, 1158, 1159 v katastrálním území Horní Dehtov 
v rozsahu stavebního záměru dle ověřené dokumentace stavby. 

7. Pozemkem staveniště se vymezují pozemky dotčené stavebním záměrem stavební parcela číslo: 1, 2, 
3/1, 4, 9/1, 9/2, 10, 13, 14, 15, 16/1, 51, 55, 85, 86, 91, 93, 100, 106, 118, 119, 122, 136, 140 
a pozemková parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 106, 110, 111/3, 115/2, 115/3, 116/6, 120, 
131, 141/4, 202/2, 204/2, 533/4, 534/1, 722/3, 730/1, 730/2, 731, 732, 1024, 1047, 1067, 1069, 1071, 
1072, 1075, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1111, 1137, 1156, 1158, 1159 v katastrálním území Horní 
Dehtov a to v rozsahu nezbytném pro realizaci stavebního záměru. Plocha pozemků určená 
pro staveniště bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu. 

8. Před zahájením zemních prací, pokládkou kabelového vedení bude stavba v terénu vytyčena odborně 
způsobilými osobami. 

9. Stavebník v maximální možné míře zabezpečí stavbu při jejím provádění proti úniku prachu, zejména 
na sousední pozemky a stavby. 

10. Prostorové umístění stavby bude v souladu s příslušnými normovými hodnotami, zejména 
dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

11. Stavebník je povinen zajistit, aby veškeré výkopy byly řádně označeny a zabezpečeny proti možnému 
pádu osob. 

12. V průběhu stavby je stavebník (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí, 
zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění, případně 
znehodnocení, je povinen toto na vlastní náklady ihned odstranit. 

13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby 

• termín zahájení stavby 

•    název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

14. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny v místě se nacházející podzemní sítě technické 
infrastruktury, k jejichž křížení dochází nebo se zasahuje do jejich ochranného pásma. Bude zajištěna 
jejich ochrana před poškozením dle pokynů jejich vlastníků, případně správců. 

15. Zemní výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny výhradně ručním 
způsobem a za zvýšené opatrnosti. Odkrytí zařízení podzemních sítí může být provedeno pouze 
na dobu nezbytně nutnou pro napojení jednotlivého zařízení. Odkryté zařízení bude řádně 
zabezpečeno proti poškození. 

16. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací v místech křížení sítí technické infrastruktury 
a v ochranných pásmech těchto sítí, byly dodrženy veškeré podmínky a požadavky vlastníků (správců) 
sítí technické infrastruktury stanovené pro tyto činnosti a nedošlo k jejich poškození, zejména 
dle těchto vyjádření, které jsou nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace: 

• podmínky GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,  
- budou dodrženy požadavky a podmínky stanovené ve stanovisku ze dne 16.02.2021, 

č.j.: 5002311198, zejména: 
 Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno 

vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. 
 Zhotovitel zemních prací bude před zahájením zemních prací seznámen s průběhem trasy 

plynovodu. 
 Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el. kabelů NN, atd.) 

musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys 
potrubí. Pokud nebude možno dodržet uložení mimo ochranné pásmo (1,0 m) bude kabel 
umístěn v chráničce nebo žlabu, nutno dodržet minimální vzdálenost při souběhu a křížení 
dle ČSN 73 6005. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu. 
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 V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umisťovány 

žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu. 
 V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) budou práce prováděny 

výhradně ručním způsobem. 
 Pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky STL plynovodu nebo plynovodní přípojky, bude 

tak učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem plyn. zařízení 
a schválené PD. Přeložku hradí investor. 

 Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených 
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány 
dle § 68 zákona č. 458/2000 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. 

 Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 
škody. 

 Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.) 

 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

 Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný 
přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti: 

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení PZ. 
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete 
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytycení-pz/, lze využít QR kód, který je uveden 
v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou 
v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytýčení 
trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník 
na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní 
stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném 
pásmu a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce. 

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního 
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 
702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou. 

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ 
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění 
jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude 
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být 
navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový 
odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou 
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nebude 
tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena 
proti jejich poškození. 

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 
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8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisko uvedeno jinak). 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů 
do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 
1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly 
se vtahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář 
a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytycení-pz/, lze využít QR kód, který je 
uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou 
v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly 
je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny 
v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 
Stavebník je povinen 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. 

12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány 
a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 
vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04. 

13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky PZ. 

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ 
a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

• podmínky ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

- budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických 
zařízení, které jsou součástí sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 15.09.2022 
zn. 0101810674   

• podmínky CETIN, a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 -Žižkov 
- budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 11.02.2021 č.j. 546843/21 

• podmínky obce Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k existenci sítí ze dne 27.04.2022, zejména:  
 požadujeme, aby veškeré křížení kabelové přípojky a vodovodu bylo provedeno v souladu 

s platnou legislativou a dle platných ČSN 
- budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku ze dne 04.10.2021 zn. 375/2021, zejména: 
 veškerá kolmá křížení vedení NN nebo přípojek NN s místními účelovými komunikacemi se 

zpevněným povrchem budou provedena zemními protlaky, tak aby nedošlo k poškození 
zpevněného krytu účelových komunikací 

 veškeré povrchy dotčených komunikací a přilehlých pozemků stavbou budou uvedeny 
do původního stavu 

 v případě znečištění účelových komunikací během provádění stavebních prací, je stavebník 
povinen ihned očistit a uvést do původního stavu 

• podmínky Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov,  
- budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku ze dne 30.11.2021, zejména: 

1) Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 
274/2001 sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vymezené ochranné pásmo 
pro potrubí do průměru 500 mm včetně je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
a nad 500 mm je 2,5 m. Výjimku z ochranných pásem může povolit v odůvodněných případech 
vodoprávní úřad. 

2) Trasy kabelů navržených v souběhu s vodovodem a kanalizací budou v maximální možné míře 
umístěné mimo ochranná pásma vodovodu a kanalizace! Po ověření průběhu tras vodovodu 
a kanalizace bude splnění této podmínky ověřeno před zahájením stavby na místě za účasti 
provozovatele. Pokud s ohledem na místí podmínky nebude možné tento požadavek splnit, 
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bude dohodnuto, za jakých podmínek bude možné umístit kabelové vedení v ochranném pásmu 
vodovodu a kanalizace. 

3) Před zahájením stavebních prací musíte požádat naší firmu nebo námi pověřeného zástupce 
o vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. Vytyčení bude provedeno na základě 
objednávky a veškeré náklady na práce související s určením polohy vedení půjdou na vrub 
stavebníka. 

4) Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně kopanými sondami. 
Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení musí být prokazatelně 
seznámeni s jeho existencí. 

5) Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vnějšího líce vodovodního a kanalizačního 
potrubí budou prováděné ručně a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození 
vodovodu a kanalizace. 

6) Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí. 

7) Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být 
toto řádně zajištěno proti možnému poškození. 

8) Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě na telefonní číslo 
499 426 515, příp. na e-mail: infohs-rt.cz. 

9) Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, příp. dodavatele 
stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole 
uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. 

10) V trase vodovodního a kanalizačního potrubí nebudou umisťovány skládky materiálu a objekty 
zařízení staveniště. 

11) V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase vodovodního 
a kanalizačního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely. 

12) V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok se nebudou umisťovat žádné 
konstrukce nebo podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní 
úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. 

17. Stavebník zajistí soulad s podmínkami a stanovisky vyjádřenými v koordinovaném závazném stanovisku 
dotčených orgánů podle § 4 odst. 6 stavebního zákona vydané Městským úřadem Dvůr Králové 
nad Labem, odborem životního prostředí, ze dne 01.04.2020, č.j.: MUDK-OŽP/20101-2020/nyp6269-
2020, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace. 

18. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených v závazném stanovisku podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm. a) a c) vodního zákona vydané odborem životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem ze dne 25.05.2020 č.j. MUDK-OŽP/34337-2020/mlk10270-2020, které je nedílnou součástí 
dokladové části ověřené dokumentace, zejména: 

1) Křížení a souběh navrženého vedení NN s vodním tokem musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 
30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“. 

2) Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových 
vod. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta. Volně uložený 
materiál nebude skladován v korytech a na pobřežních pozemcích. 

3) Kabelové vedení NN vedené v souběhu s vodním tokem bude umístěno v minimální odstupové 
vzdálenosti 3 m od břehové hrany koryta vodního toku. Dále bude vedení do vzdálenosti 6 m 
od břehové hrany toku opatřeno chráničkou, aby bylo zabezpečeno a ochráněno na možnost 
přejezdu těžkou technikou správce vodního toku. 

4) Veškeré práce budou provedeny mimo pozemek p.č. 1155 k.ú. Horní Dehtov ve vlastnictví státu 
s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. 

5) Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní 
středisko Jičín (Jarošová 103, 506 01 Jičín, 493 533 968). 

6) Zástupce výše uvedeného provozního střediska Jičín (Z. Sobota, 724 614 010, sobotazla.cz) požaduje 
Povodí Labe, státní podnik přizvat k odsouhlasení trasy vedení v souběhu s vodním tokem, 
ke kontrole při provádění prací v blízkosti koryta toku a po dokončení prací. 

Č.j. MUDK-VÚP/112739-2022/hlb str. 8 

 
19. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených v rozhodnutí, zvláštní užívání, odboru dopravy 

a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.03.2021 č.j. MUDK-
ODP/19330-2021/kap9476-2021, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace. 

20. Při umístění a provedení stavby, musí být dodrženy: zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů; podmínky dle normových 
hodnot a stavebního zákona vč. jeho prováděcích předpisů. 

21. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 183/2006   stavební 
zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
na stavby ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území. Dále budou dodrženy příslušné normové hodnoty. 

22. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
vyhlášek MŽP ČR č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán 
oprávněným osobám k recyklaci a využití, pouze nebude-li využití možné, může být odstraněn 
na řízené skládce odpadů.  

23. Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné 
organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. 
Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému 
pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění 
archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď 
osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu. 

24. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

25. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby včetně dokladové části 
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 

26. Veškeré hlučné stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

27. Stavebník je povinen zajistit, aby práce, při kterých vzniká nadměrný hluk, probíhaly zejména 
v pracovní dny a v době od 8:00 – 20:00 hod. 

28. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Případné škody 
na sousedních nemovitostech musí být ihned na náklady stavebníka odstraněny, nebo plnohodnotně 
nahrazeny. 

29. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního (náležitého) stavu. 

30. Pro stavbu mohou být použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. 

31. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 152 stavebního zákona zejména ohlásit stavebnímu úřadu 
neprodleně zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, bezpečnost stavby či staveb 
sousedních atd.. 
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32. V době od zahájení do ukončení realizace stavby zajistí stavebník průjezdnost pro požární vozidla 

a vozidla rychlé záchranné služby ke stávajícím objektům. 

33. Stavebník je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními 
právními předpisy. 

34. Dokončenou stavbu v rozsahu distribuční soustavy v elektroenergetice, popřípadě část stavby 
schopnou samostatného užívání lze užívat dle ustanovení § 119 stavebního zákona pouze na základě 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

35. Stavebník bude po dokončení stavby v rozsahu distribuční soustavy v elektroenergetice, popřípadě 
části stavby schopné samostatného užívání, postupovat v souladu s ustanoveními § 119, § 121 a § 122 
stavebního zákona. 

36. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, 
jestliže bude v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel. 

 

Účastníci územního řízení dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
kterou zastupuje ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, Maloskalická č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 
Česká Skalice, 
Zdeněk Hák, nar. 25.04.1952, Bezručova č.p. 773, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Milan Kefurt, nar. 25.06.1969, Dolní Dehtov č.p. 21, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Hedvika Kuncová, nar. 17.07.1968, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Ivana Mikysková, nar. 21.04.1947, Elišky Krásnohorské č.p. 2358, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiřina Doležalová, nar. 16.01.1978, Žirecká č.p. 46, Žirecká Podstráň, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslav Nosek, nar. 04.04.1978, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Ladislav Nosek, nar. 11.09.1975, Dolní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ladislav Sixta, nar. 11.02.1963, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jiří Stránský, nar. 17.01.1935, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeňka Stránská, nar. 07.11.1940, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ing. Josef Mokrý, nar. 23.06.1975, Čelakovského č.p. 886, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Milan Nový, nar. 02.11.1974, Jetelová č.p. 2857/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106, 
Daniel Šévl, nar. 02.06.1975, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ivana Šévlová, nar. 25.07.1951, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Marie Chlumová, nar. 25.01.1955, Dolní Dehtov č.p. 8, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jaroslava Hušková, nar. 28.02.1959, Dolní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeněk Mikeš, nar. 10.10.1957, Dolní Dehtov č.p. 19, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové 2, 
JUDr. Tomáš Ponikelský, nar. 08.12.1961, Poděbradova č.p. 1798, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ing. Pavel Králíček, nar. 27.07.1992, Janáčkova č.p. 226, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 1, 
Aleš Kracík, nar. 27.07.1986, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ladislav Kracík, nar. 05.02.1959, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Ludmila Kracíková, nar. 02.08.1960, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Drahomír Žižka, nar. 01.05.1957, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Naděžda Žižková, nar. 10.12.1954, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Martin Stránský, nar. 26.09.1963, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jitka Stránská, nar. 09.12.1960, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ing. Zbyněk Dufek, nar. 17.09.1958, Ohradní č.p. 1358/43, 140 00  Praha 4-Michle, 
Miroslav Karban, nar. 18.11.1955, Čelakovského č.p. 1201, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jarmila Karbanová, nar. 03.04.1957, Čelakovského č.p. 1201, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Marie Nosková, nar. 04.08.1949, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jan Grúz, nar. 16.10.1967, Dolní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Květoslava Grúzová, nar. 18.06.1961, Dolní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Iveta Veselá, nar. 02.01.1976, Dolní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslava Rejlová, nar. 13.01.1964, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
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Mgr. Aleš Malý, nar. 05.10.1962, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Iveta Malá, nar. 05.07.1963, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Tomáš Rejl, nar. 14.07.1987, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Mgr. Jan Machura, nar. 20.05.1959, Jungmannova č.p. 1403/18, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 
Králové 2, 
Petr Jonáš, nar. 15.11.1970, Horní Dehtov č.p. 41, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Josef Šorm, nar. 01.07.1941, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ivanka Šormová, nar. 12.01.1945, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Nosek, nar. 29.03.1947, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Věra Nosková, nar. 01.03.1952, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Helena Sixtová, nar. 30.12.1936, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 
Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, Hvězdova č.p. 1716/2b, Nusle, 140 00  Praha 4, 
Marie Kracíková, nar. 08.12.1936, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO 60192852, Bělehradská č.p. 222/128, 120 00  Praha 2-
Vinohrady, 
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice, 
Jitka Nosková, nar. 25.05.1965, Obvodová č.p. 748/9, Krásné Březno, 400 07  Ústí nad Labem 7, 
Marie Rejlová, nar. 14.03.1936, Dolní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Komerční banka, a.s., IČO 45317054, Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00  Praha 1, 
Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
 

II.  

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu podle ustanovení § 128 odst. 4 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a podle ustanovení § 67 správního 
řádu povoluje odstranění stavby s názvem: 

„IE-12-2006350_Dolní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ 

(dále jen "stavba")  

odstranění stavby na pozemcích: 

stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 4, 6, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 14, 15, 51, 53, 55, 86, 91, 93, 98, 100, 118, 119, 
122, 136, 140 v katastrálním území Horní Dehtov 

pozemková parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 105, 106, 110, 111/1, 111/3, 115/2, 120, 128/1, 
133/1, 141/4, 143, 146, 199/3, 204/2, 533/4, 534/1, 722/3, 730/1, 730/2, 730/3, 732, 1024, 1034/1, 
1034/2, 1034/3, 1045, 1046, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 
1111, 1137, 1155, 1156, 1158, 1159 v katastrálním území Horní Dehtov 

Druh stavby: 

Stavba technické infrastruktury, jakožto distribuční soustava v elektroenergetice ve smyslu ustanovení 
§ 103 odst. 1 písm. e) bodu 5 stavebního zákona. Ve smyslu ustanovení § 128 odst. 1 stavebního zákona 
se jedná o stavbu, u které je vlastník povinen ohlásit záměr odstranit stavbu. 

Popis stavby: 

Jedná se o odstranění nadzemního vedení distribuční soustavy o napětí do 1 kV včetně podpěrných bodů 
a kabelového zemního vedení. Celková délka odstraňovaného vrchního vedení je cca 1600 m, kabelového 
zemního vedení cca 20 m, počet demontovaných podpěrných bodů je 38 ks a počet demontovaných 
střešníků a konzol je 22 ks. Odstranění stávajícího vrchního vedení NN bude provedeno po dokončení 
nového zemního vedení a po odstranění stavby veřejného osvětlení nacházejícího se na odstraňované 
stavbě NN  
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Postup prací:  
- odpojení propojení vrchního vedení v trafostanici 
- snesení vodičů (kabelů) vrchního vedení 
- odpojení zemního kabelového vedení v rozpojovací skříni R 56 na podpěrném bodě č. 33 
- demontáž podpěrných bodů včetně demontáže střešníků a konzol 
- úprava dotčených míst (úprava terénu, oprava fasád a střech objektů) 

Podzemní vedení nn bude odstraněno v rozsahu zakresleném ve výkresech s názvem „Situace 
demontovaného vedení“ č. výkresu D.2b.4-I a č. D.2b.4-II, které autorizoval Jaroslav Lukáš - autorizovaný 
technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0602247, které jsou nedílnou součástí dokumentace 
ověřené stavebním úřadem. 

Podmínky pro odstranění stavby: 

1. Stavba s názvem „IE-12-2006350_Dolní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ bude odstraněna 
na pozemcích: stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 4, 6, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 14, 15, 51, 53, 55, 86, 91, 93, 
98, 100, 118, 119, 122, 136, 140 a pozemková parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 105, 106, 
110, 111/1, 111/3, 115/2, 120, 128/1, 133/1, 141/4, 143, 146, 199/3, 204/2, 533/4, 534/1, 722/3, 
730/1, 730/2, 730/3, 732, 1024, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1045, 1046, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 
1073, 1075, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1111, 1137, 1155, 1156, 1158, 1159 v k.ú. Horní Dehtov, 
v rozsahu dle výkresů s názvem „Situace demontovaného vedení“ č. D.2b.4-I a č. D.2b.4-II, 
které autorizoval Jaroslav Lukáš - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, 
ČKAIT 0602247, které jsou nedílnou součástí dokumentace ověřené stavebním úřadem. 

2. Stavba bude odstraněna dle dokumentace bouracích prací, kterou autorizoval Jaroslav Lukáš - 
autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0602247, která je ověřena stavební 
úřadem a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.   

3. Bude zajištěna stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické a dopravní 
infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích. 

4. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; nesmějí být znečišťovány 
veřejné komunikace. 

5. Odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č. 8/2021 Sb. (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, 
pouze nebude-li využití možné, může být odstraněn na řízené skládce odpadů. 

6. Po dokončení odstranění stavby budou pozemky a stavby zasažené těmito pracemi uvedeny 
do náležitého stavu. 

7. Při odstraňování stavby budou dodržena ustanovení stavebního zákona, příslušných prováděcích 
a souvisejících předpisů, včetně bezpečnostních předpisů. 

8. Stavebník zajistí, aby odstranění staveb bylo provedeno oprávněným stavebním podnikatelem 
dle ustanovení § 128 odst. 5 stavebního zákona, který při provádění odstranění výše uvedených staveb 
zabezpečí odborné vedení při odstraňování staveb stavbyvedoucím. Stavbu, která k uskutečnění 
nevyžaduje stavební povolení, může vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního 
dozoru. 

9. Stavebník je povinen před zahájením prací spojených s odstraněním výše uvedených staveb předložit 
stavebnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu písemnou informaci o názvu, sídle 
a IČ oprávněného stavebního podnikatele, který bude odstraňování výše uvedené stavby provádět 
nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, která bude vykonávat stavební 
dozor při svépomocném provádění bouracích prací u stavby, která k uskutečnění nevyžaduje stavební 
povolení. 

10. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu případné závady vzniklé v průběhu prací spojených 
s odstraňováním předmětné stavby. 
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11. Stavebník je povinen zajistit, aby v rámci odstraňování stavby bylo postupováno šetrně s co nejmenším 

negativním vlivem na okolí (tj. je třeba eliminovat zejména hlučnost, prašnost).  

12. Stavebník je povinen zajistit, aby práce při odstraňování stavby, při kterých vzniká nadměrný hluk, 
probíhaly zejména v pracovní dny a v době od 8:00 – 20:00 hod. 

13. Stavebník zajistí v průběhu provádění prací spojených s odstraněním stavby soulad se zákonem 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 
458/2000“). 

14. Stavebník zajistí v průběhu provádění prací spojených s odstraněním stavby soulad s podmínkami 
a požadavky vyjádřenými v koordinovaném závazném stanovisku dotčených orgánů podle § 4 odst. 6 
stavebního zákona vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí, 
ze dne 01.04.2020, č.j.: MUDK-OŽP/20101-2020/nyp6269-2020, které je nedílnou součástí dokladové 
části ověřené dokumentace. 

15. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených v závazném stanovisku podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm. a) a c) vodního zákona vydané odborem životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem ze dne 25.05.2020 č.j. MUDK-OŽP/34337-2020/mlk10270-2020, které je nedílnou součástí 
dokladové části ověřené dokumentace. 

15. Prostor demolice bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

16. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny v místě se nacházející podzemní sítě technické 
infrastruktury, do jejichž ochranného pásma se při odstranění stavby zasahuje. Bude zajištěna 
jejich ochrana před poškozením dle pokynů jejich vlastníků, případně správců. 

17. Zemní výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny výhradně ručním 
způsobem a za zvýšené opatrnosti. Odkrytí zařízení podzemních sítí může být provedeno pouze 
na dobu nezbytně nutnou pro napojení jednotlivého zařízení. Odkryté zařízení bude řádně 
zabezpečeno proti poškození. 

18. Stavebník zajistí, aby při odstraňování stavby v místech křížení sítí technické infrastruktury 
a v ochranných pásmech těchto sítí, byly dodrženy veškeré podmínky a požadavky vlastníků (správců) 
sítí technické infrastruktury stanovené pro tyto činnosti a nedošlo k jejich poškození, zejména 
dle těchto vyjádření, které jsou nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace: 

• podmínky GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,  
- budou dodrženy požadavky a podmínky stanovené ve stanovisku ze dne 16.02.2021, 

č.j.: 5002311198 

• podmínky ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
- budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických 

zařízení, které jsou součástí sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 15.09.2022 
zn. 0101810674   

• podmínky CETIN, a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 -Žižkov 
- budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 11.02.2021 č.j. 546843/21 

• podmínky obce Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k existenci sítí ze dne 27.04.2022 
- budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku ze dne 04.10.2021 zn. 375/2021 

• podmínky Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov,  
- budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku ze dne 30.11.2021 

19. Stavba bude odstraněna do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

20. Odstranění stavby bude provedeno až po odstranění stavby veřejného osvětlení ve vlastnictví obce 
Třebihošť, která je umístěna na odstraňované stavbě. 

21. Odstranění stavby bude provedeno po vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
ke stavbě umístěné výrokem č. I tohoto rozhodnutí.  

22. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu, 
a to za účelem vykonání kontrolní prohlídky v místě stavby. 
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Účastníci řízení o povolení odstranění stavby dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
kterou zastupuje ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, Maloskalická č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 
Česká Skalice, 
Zdeněk Hák, nar. 25.04.1952, Bezručova č.p. 773, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Milan Kefurt, nar. 25.06.1969, Dolní Dehtov č.p. 21, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Hedvika Kuncová, nar. 17.07.1968, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Ivana Mikysková, nar. 21.04.1947, Elišky Krásnohorské č.p. 2358, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiřina Doležalová, nar. 16.01.1978, Žirecká č.p. 46, Žirecká Podstráň, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslav Nosek, nar. 04.04.1978, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Ladislav Nosek, nar. 11.09.1975, Dolní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ladislav Sixta, nar. 11.02.1963, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jiří Stránský, nar. 17.01.1935, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeňka Stránská, nar. 07.11.1940, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ing. Josef Mokrý, nar. 23.06.1975, Čelakovského č.p. 886, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Milan Nový, nar. 02.11.1974, Jetelová č.p. 2857/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106, 
Daniel Šévl, nar. 02.06.1975, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ivana Šévlová, nar. 25.07.1951, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Marie Chlumová, nar. 25.01.1955, Dolní Dehtov č.p. 8, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jaroslava Hušková, nar. 28.02.1959, Dolní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeněk Mikeš, nar. 10.10.1957, Dolní Dehtov č.p. 19, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové 2, 
JUDr. Tomáš Ponikelský, nar. 08.12.1961, Poděbradova č.p. 1798, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vladimír Januška, nar. 22.10.1982, Za Opusem č.p. 1228, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516, 
Petr Sixta, nar. 26.09.1987, Za Opusem č.p. 1228, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516, 
Eva Sixtová, nar. 01.10.1934, nábřeží Benešovo č.p. 2101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Aleš Kracík, nar. 27.07.1986, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ladislav Kracík, nar. 05.02.1959, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Ludmila Kracíková, nar. 02.08.1960, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Drahomír Žižka, nar. 01.05.1957, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Naděžda Žižková, nar. 10.12.1954, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Martin Stránský, nar. 26.09.1963, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jitka Stránská, nar. 09.12.1960, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ing. Zbyněk Dufek, nar. 17.09.1958, Ohradní č.p. 1358/43, 140 00  Praha 4-Michle, 
Miroslav Karban, nar. 18.11.1955, Čelakovského č.p. 1201, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jarmila Karbanová, nar. 03.04.1957, Čelakovského č.p. 1201, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Marie Nosková, nar. 04.08.1949, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Iveta Veselá, nar. 02.01.1976, Dolní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslava Rejlová, nar. 13.01.1964, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Mgr. Aleš Malý, nar. 05.10.1962, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Iveta Malá, nar. 05.07.1963, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Tomáš Rejl, nar. 14.07.1987, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Mgr. Jan Machura, nar. 20.05.1959, Jungmannova č.p. 1403/18, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 
Králové 2, 
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ odboru IČ, Víta 
Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, 
Eliška Gracíková, nar. 09.04.2001, Třebihošť č.p. 229, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
David Scháněl, nar. 16.10.1997, Zahradní č.p. 488, 533 12  Chvaletice, 
Kryštof Gracík, nar. 09.04.2001, Úhlejov č.p. 50, 507 71  Miletín, 
Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Josef Šorm, nar. 01.07.1941, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Ivanka Šormová, nar. 12.01.1945, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Nosek, nar. 29.03.1947, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
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Věra Nosková, nar. 01.03.1952, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
Helena Sixtová, nar. 30.12.1936, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 
Marie Kracíková, nar. 08.12.1936, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO 60192852, Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-
Vinohrady, 
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, 
Jitka Nosková, nar. 25.05.1965, Obvodová č.p. 748/9, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7, 
Marie Rejlová, nar. 14.03.1936, Dolní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 

Odůvodnění: 

Průběh řízení: 

Dne 16.06.2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, 
Maloskalická č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice žádost o vydání rozhodnutí výše uvedené stavby. 

Stavební úřad posoudil podanou žádost společně se všemi předloženými doklady a podklady v souladu 
s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu ve smyslu ustanovení § 76, § 79, § 86, § 90 a § 103 stavebního 
zákona včetně prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu  a shledal, že žádost spolu s přílohami 
neposkytuje dostatečný podklad k řádnému posouzení navrhovaného záměru z hlediska zájmů sledovaných 
v řízení dle stavebního zákona, a proto žadatele opatřením ze dne 01.09.2021 pod MUDK-VÚP/80180-
2021/hlb21710-2021 vyzval k doplnění podkladů. 

Současně stavební úřad podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 

správního řádu k doplnění podkladů žadateli usnesením ze dne 01.09.2021 pod MUDK-VÚP/80180-
2021/hlb21710-2021 stanovil lhůtu do 31.12.2021, jako lhůtu přiměřenou, ve které je povinen stavebnímu 
úřadu předložit náležitosti citované ve výše uvedené výzvě a v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 
správního řádu v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 stavebního zákona a ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) 
správního řádu řízení přerušil. 

Žadatel dne 13.12.2021 a dne 15.12.2022 částečně doplnil podklady k žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby. 

Dne 15.02.2022 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, 
Maloskalická č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice žádost o povolení odstranění stavby s názvem: „IE-
12-2006350_Dolní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ v k.ú. Horní Dehtov. 

Stavební úřad posoudil výše uvedené žádosti podle svého skutečného obsahu se všemi předloženými 
doklady a podklady a na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že předmětné žádosti se týkají 
téhož předmětu řízení a věcně spolu souvisejí, povaha věci, účel řízení ani ochrana práv nebo oprávněných 
zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby byla řízení spojena. Na základě této skutečnosti stavební úřad 
v souladu ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne 17.02.2022 č.j. MUDK-VÚP/15437-
2022/hlb21710-2021 rozhodl o spojení řízení o umístění stavby s řízením o povolení odstranění stavby.  

Stavební úřad na podkladě výše uvedených žádosti vedl společné řízení ve věci stavby s názvem: „IE-12-
2006350_Dolní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“. Pozemky dotčené umístěním a odstraněním stavby byly 
v průběhu doplňování žádostí postupně upřesňovány. 

Stavební úřad posoudil podané žádosti společně se všemi předloženými doklady a podklady v souladu 
s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu podle svého skutečného obsahu podle ustanovení § 76, § 79, 
§ 86, § 90, § 103 a § 128 stavebního zákona včetně prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu a shledal, 
že žádosti spolu s přílohami neposkytují dostatečný podklad k řádnému posouzení z hlediska zájmů 
sledovaných v řízení dle stavebního zákona, a proto v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu 
žadatele opatřením ze dne 18.02.2022 pod č.j. MUDK-VÚP/15709-2022/hlb21710-2021 vyzval k doplnění 
podkladů. 
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Stavební úřad podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního 
řádu k doplnění podkladů žadateli usnesením ze dne 18.02.2022 pod č.j. MUDK-VÚP/15709-
2022/hlb21710-2021 stanovil lhůtu do 31.05.2022, jako lhůtu přiměřenou, ve které je povinen stavebnímu 
úřadu předložit náležitosti citované ve výše uvedené výzvě. Současně v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 
správního řádu a ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil. 

Žadatel postupně doplňoval podklady k žádostem, a to dne 13.05.2022, 16.05.2022 a 12.07.2022.  

Stavební úřad následně posoudil všechny doložené podklady včetně doplnění a zjistil, že vyvstala nová 
skutečnost, kterou je změna vlastnictví k dotčeným pozemkům p.p.č. 50/2, p.p.č. 1079, p.p.č. 91, 
st.p.č. 122, p.p.č. 1111 k.ú. Horní Dehtov, a z tohoto důvodu nejsou předloženy všechny podklady 
předepsané ustanovením § 86 odst. 2 stavebního zákona. Není doložen souhlas na situaci od spoluvlastníka 
pozemků p.p.č. 50/2, p.p.č. 1079, p.p.č. 91, st.p.č. 122, p.p.č. 1111 k.ú. Horní Dehtov, kterým je Jiřina 
Doležalová, Žirecká 46, Žirecká Podstráň, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

Stavební úřad proto žadatele podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 86 
odst. 4 stavebního zákona opatřením ze dne 01.09.2022 č.j. MUDK-VÚP/87057-2022/hlb21710-2021 vyzval 
k doplnění podkladů. Současně podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanovením 
§ 39 odst. 1 správního řádu k doplnění podkladů žadateli usnesením ze dne 01.09.2022 č.j. MUDK-
VÚP/87057-2022/hlb21710-2021 stanovil lhůtu do 31.10.2022, jako lhůtu přiměřenou, ve které je povinen 
stavebnímu úřadu předložit náležitosti citované ve výše uvedené výzvě a v souladu s ustanovením § 45 
odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil. 

Žadatel dne 05.09.2022 doplnil podklady požadované ve výzvě ze dne 01.09.2022 č.j. MUDK-VÚP/87057-
2022/hlb21710-2021. 

Stavební úřad opětovně posoudil žádost včetně všech doložených podkladů a zkonstatoval, že podklady 
předložené ke společnému řízení jsou kompletní, žádosti jsou úplné, obsahují předepsané přílohy ve smyslu 
ustanovení § 86 odst. 2 a §128 stavebního zákona a stavební záměr je v souladu s požadavky ustanovení 
§ 90 stavebního zákona. 

Na základě zjištění, že žadatel předložil všechny podklady požadované stavebním zákonem, stavební úřad 
opatřením ze dne 16.09.2022 č.j. MUDK-VÚP/92321-2022/hlb21710-2021 oznámil v souladu s ustanovením 
§ 47 a § 140 správního řádu a v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 zahájení společného řízení (územní 
řízení o umístění stavby a řízení o povolení odstranění stavby) dotčeným orgánům a účastníkům řízení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu byly dostatečně známy poměry v místě stavebního záměru, 
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek 
k jeho provádění, upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu 15 dnů 
od doručení oznámení o zahájení společného řízení pro uplatnění námitek a závazných stanovisek. Zároveň 
je upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům a závazným stanoviskům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení a dotčené orgány byli v oznámení o zahájení územního řízení poučeni 
o námitkách ve společném řízení podle ustanovení § 89 stavebního zákona. 

Dále bylo v oznámení o zahájení společného řízení uvedeno, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního 
řádu se mohou účastníci řízení seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci, popřípadě 
se k těmto podkladům vyjádřit, a to v termínu do 5 pracovních dnů po skončení stanovené lhůty pro podání 
námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů. 

V souladu s ustanovením § 144 odst. 1 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kdy lze 
v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou. 
To se netýká účastníků řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu 
orgánu známi (tj. účastníků územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona a účastníků řízení o povolení odstranění stavby dle ustanovení § 27 odst. 1 správního 
řádu); těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě; jednotlivě se rovněž doručuje i dotčeným orgánům. 

S ohledem na uvedené, stavební úřad dle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu a ustanovení § 87 odst. 1 
stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení účastníkům dle ustanovení § 27 odst. 2 správního 
řádu (tj. účastníkům územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a účastníkům 
řízení o povolení odstranění stavby dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) veřejnou vyhláškou. 
Oznámení o zahájení společného řízení účastníkům společného řízení uvedeným v ustanovení § 27 odst. 1 
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správního řádu (tj. účastníků územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona a účastníků řízení o povolení odstranění stavby dle ustanovení § 27 odst. 1 správního 
řádu) a dotčeným orgánům bylo doručeno jednotlivě. 

V průběhu řízení účastníci neuplatnili námitky ani připomínky. Do spisové dokumentace rovněž 
žádná ze zúčastněných osob nenahlížela. Účastníci řízení nevyužili možnost seznámit se s podklady 
před vydání rozhodnutí ve věci. 

Posouzení umístění stavby dle ustanovení § 90 stavebního zákona: 

1) Stavební úřad posuzoval soulad stavebního záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, a to v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 
písm. a) stavebního zákona. 

Dle stavebního zákona je předložený stavební záměr stavbou ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 
písm. e) bodu 5 stavebního zákona, jakožto distribuční soustava v elektroenergetice s výjimkou budov 
a stavbou ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 stavebního zákona, jakožto energetické 
přípojky. Ve smyslu ustanovení § 103 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu. V souladu s ustanovením § 76 odst. 1 se jedná o stavbu, kterou lze umístit 
jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.  

Žadatelem byla v souladu s výše uvedeným podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
na předepsaném formuláři dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhl. č. 503/2006 Sb.“). 

Žádost byla v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doložena souhlasy 
k umístění stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona, jelikož žadatel není 
vlastníkem pozemků dotčených stavebním záměrem. Stavební úřad požadoval a kontroloval 
pouze souhlasy pro umístění části stavby v rozsahu umístění hlavního domovního vedení (HDV), 
jelikož stavba zemního vedení NN distribuční soustavy je stavbou, pro kterou se v souladu s ustanovením 
§ 184a odst. 3 stavebního zákona souhlas nedokládá. Ustanovení § 184a odst.3 stavebního zákona 
stanoví: Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný 
stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Distribuční soustava 
v elektroenergetice je stavbou, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

Souhlas udělili vlastníci pozemků: stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 4, 9/1, 9/2, 10, 13, 14, 15, 16/1, 51, 55, 
85, 86, 91, 93, 106, 118, 119, 122, 136 a pozemková parcela číslo: 50/2, 73/1, 91, 92/1, 95/4, 102, 106, 
110, 111/3, 115/2, 115/3, 116/6, 120, 202/2, 533/4, 730/1, 730/2, 731, 732, 1069, 1071, 1075, 1079, 
1107, 1111, 1137 v katastrálním území Horní Dehtov. 

Žádost byla v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doložena závaznými 
stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními těchto dotčených orgánů: 

- koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů podle § 4 odst. 7 stavebního zákona vydané 
Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí ze dne 01.04.2020, 
č.j.: MUDK-OŽP/20101-2020/nyp6269-2020 

- závazné stanovisko odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem ze dne 25.05.2020 č.j. MUDK-OŽP/34337-2020/mlk10270-2020 

- rozhodnutí, zvláštní užívání, oddělení dopravy a silničního hospodářství, odboru dopravního 
a správního Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.03.2021 č.j. MUDK-ODP/19330-
2021/kap9476-2021 

- souhlas se změnou trasy oddělení dopravy a silničního hospodářství, odboru dopravního a správního 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2022 č.j. MUDK-ODP/40200-2022/kap12810-
2022 

- stanovisko k civilní ochraně obyvatelstva Obecního úřadu Třebihošť ze dne 22.09.2021 zn. 358/2021 

- závazné stanovisko orgánu územního plánování odboru výstavby a územního plánování Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2022 zn. MUDK-VÚP/16552-2022/ste4849-2022 
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Žádost byla v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona doložena stanovisky vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

- ČEZ Distribuce, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, sdělení o existenci 
energetického zařízení ze dne 15.09.2022 zn. 0101810674 (střet)  

- ČEZ ICT Services, a.s., č. p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, sdělení o existenci komunikačního vedení 
ze dne 15.09.2022, č.j.: 0700605851 (nenachází se)  

- Telco Pro Services, a.s., Duhová č. p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, sdělení o existenci 
komunikačního vedení ze dne 15.09.2022 zn. 0201468554 (nenachází se) 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření ze dne 11.02.2021, 
č.j.: 546843/21 (nachází se) 

- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, stanovisko ze dne 
16.02.2021, č.j.: 5002311198 (nachází se plynárenské zařízení) 

- Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov, stanovisko ze dne 30.11.2021  

- Vodafone Czech Republic, nám. Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5, vyjádření ze dne 07.09.2021 
zn. 210907-0808333957 (nenachází se) 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření ze dne 07.09.2021 
zn. E44995/21 

- obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, vyjádření o existenci sítí ze dne 
27.04.2022 a stanovisko ke stavbě ze dne 04.10.2021 zn. 375/2021 

Žádost byla v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona a ustanovením § 3 odst. 2 
vyhl. č. 503/2006 Sb. doložena dokumentací pro vydání územního rozhodnutí včetně dokladové části 
ve dvou vyhotoveních. Dokumentace byla zpracována dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“). Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, 
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokladovou část.  

Umístění stavby je v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území (dále jen „vyhl. č. 501/2006 Sb.“), které stanoví: „rozvodná energetická 
vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem“. Trasa kabelu 
se v zastavěném území umisťuje pod zem. 

K vymezenému stavebnímu pozemku je v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
dopravní napojení po veřejně přístupných pozemních komunikacích.    

Na základě výše uvedeného stavební úřad zkonstatoval, že žadatel postupoval v souladu s ustanoveními 
stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně předložených podkladů 
obsahuje údaje a podklady dle ustanovení § 86 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Žádost i dokumentace je 
v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, vyhl. č. 499/2006 Sb a vyhl. č. 503/2006 Sb.. 
Předložený stavební záměr je v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb..  Stavení úřad dospěl k závěru, 
že stavební záměr je v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. 

2) Stavební úřad posuzoval soulad stavebního záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou 
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, a to v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. 

Ke stavbě je umožněn příjezd po zpevněných veřejně přístupných pozemních komunikacích. 

K předloženému stavebnímu záměru byla doložena stanoviska a vyjádření vlastníků sítí veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, jejichž výčet je uveden výše. Předložený stavební záměr je distribuční 
soustava v elektroenergetice a energetické přípojky (HDV). Z dokumentace je zřejmé, že budou 
respektována ochranná pásma v místě se nacházejících stávajících sítí technické infrastruktury a budou 
dodrženy předepsané vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Před započetím výkopových prací budou průběhy stávajících sítí vytyčeny. Stavební úřad uložil 
stavebníkovi v podmínkách rozhodnutí povinnost při provádění stavebních prací v místech křížení sítí 
technické infrastruktury a v ochranných pásmech těchto sítí, aby byly dodrženy veškeré podmínky 
a požadavky vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury stanovené pro tyto činnosti a nedošlo 
k jejich poškození.  Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí výroku č. I podmínku obce 
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Třebihošť, cituji: „při pokládce vedení bude jako přípolož položeno kabelové vedení veřejného 
osvětlení“. Stavební úřad má za to, že tato podmínka se týká soukromoprávních vztahů, nejedná 
se o podmínku stanovenou na ochranu stávající technické a dopravní infrastruktury, z těchto důvodů 
nebyla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.  

Stavební úřad zkonstatoval, že záměr je v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona. 

3) Stavební úřad posuzoval soulad stavebního záměru s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, a to v souladu s ustanovením 
§ 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. 

K předloženému stavebnímu záměru byla vydána výše uvedená závazná stanoviska včetně 
koordinovaného závazného stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 7 stavebního zákona vydaným 
Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí ze dne 01.04.2020, 
č.j.: MUDK-OŽP/20101-2020/nyp6269-2020. Dotčené orgány souhlasily s předloženým stavebním 
záměrem bez připomínek. Orgán územního plánování shledal ve svém závazném stanovisku stavební 
záměr přípustným. Stavební úřad na základě těchto stanovisek, neshledal rozpor se zvláštními právními 
předpisy a uložil stavebníkovi v podmínkách rozhodnutí povinnost, splnění případných podmínek 
nebo požadavků dotčených orgánů.  

Stavební úřad zkonstatoval, že záměr je v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona.   

4) Jelikož se jedná o stavební záměr, který lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání 
stavby, a to v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 stavebního zákona. 

Stavebník úřad na podkladě charakteru stavebního záměru, jímž je podzemní vedení sítě technické 
infrastruktury, vyhodnotil, že užíváním stavby nebude negativně ovlivněno okolní prostředí. Stavebník 
je povinen před započetím užívání stavby zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření 
předepsaných zvláštnímu právními předpisy. Dokončenou stavbu distribuční soustavy 
v elektroenergetice lze dle ustanovení § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavební úřad vyhodnotí dodržení obecných požadavků 
na výstavbu a to, že skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné 
zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí po dokončení stavby v rámci podané 
žádosti o kolaudační souhlas nebo o kolaudační řízení.    

Posouzení odstranění stavby dle § 128 stavebního zákona: 

Stavební úřad zkonstatoval, že záměr odstranění stavby je součástí stavby s názvem „IE-12-2006350_Dolní 
Dehtov, rekonstrukce vedení NN“. Žadatel doložil k žádosti o odstranění stavby dokumentaci bouracích 
prací. Dotčené orgány a vlastnící a správci sítí technické infrastruktury se k odstranění stavby vyjádřili 
v rámci posuzování celého stavebního záměru s názvem „IE-12-2006350_Dolní Dehtov, rekonstrukce vedení 
NN“, jehož součástí je i odstranění. K odstranění bylo doloženo samostatné souhlasné závazné stanovisko 
odboru životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jakožto orgánu v oblasti 
odpadového hospodářství ze dne 05.05.2022 č.j. MUDK-OŽP/38677-2022/kl13300-2022. Stavební úřad 
stanovil ve výroku č. II podmínku č. 20, ve které podmiňuje odstranění stavby stávajícího nadzemního 
vedení NN až po odstranění stavby veřejného osvětlení ve vlastnictví obce Třebihošť, která je umístěna 
na předmětné stavbě. Ve věci povolení odstranění veřejného osvětlení je vedeno samostatné řízení. 
Stavební úřad shledal, že žádost o odstranění stavby je v souladu s ustanovením § 128 stavebního zákona.  

Stanovení okruhu účastníků společného řízení: 

Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků postupoval v souladu s ustanovením § 140 odst. 6 správního 
řádu, které stanoví: „Otázka, kdo je účastníkem, se pro účely uplatnění § 27 odst. 1 ve společném řízení 
posuzuje tak, jako kdyby řízení probíhala samostatně.“ 
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Při stanovení okruhu účastníků společného řízení vzal stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel 
předmětné stavby vč. způsobu jejího odstranění a provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníky společného řízení jsou níže uvedení 
(ověřeno výpisem z katastru nemovitostí, včetně odůvodnění vlastnických a jiných práv, dle citovaných 
ustanovení): 

Účastníci územního řízení: 

účastník řízení dle § 85 odts.1 písm. a) stavebního zákona, jakožto žadatel: 

- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, která je 
zastoupena ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, Maloskalická č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 Česká 
Skalice 

účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, jakožto obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn: 

- Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 

účastník řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, jakožto vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě: 
- Zdeněk Hák, nar. 25.04.1952, Bezručova č.p. 773, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Milan Kefurt, nar. 25.06.1969, Dolní Dehtov č.p. 21, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Hedvika Kuncová, nar. 17.07.1968, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Ivana Mikysková, nar. 21.04.1947, Elišky Krásnohorské č.p. 2358, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Jiřina Doležalová, nar. 16.01.1978, Žirecká č.p. 46, Žirecká Podstráň, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Jaroslav Nosek, nar. 04.04.1978, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Ladislav Nosek, nar. 11.09.1975, Dolní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Ladislav Sixta, nar. 11.02.1963, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Jiří Stránský, nar. 17.01.1935, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Zdeňka Stránská, nar. 07.11.1940, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Ing. Josef Mokrý, nar. 23.06.1975, Čelakovského č.p. 886, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Milan Nový, nar. 02.11.1974, Jetelová č.p. 2857/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106, 
- Daniel Šévl, nar. 02.06.1975, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Ivana Šévlová, nar. 25.07.1951, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Marie Chlumová, nar. 25.01.1955, Dolní Dehtov č.p. 8, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Jaroslava Hušková, nar. 28.02.1959, Dolní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Zdeněk Mikeš, nar. 10.10.1957, Dolní Dehtov č.p. 19, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 

500 02 Hradec Králové 2, 
- JUDr. Tomáš Ponikelský, nar. 08.12.1961, Poděbradova č.p. 1798, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Ing. Pavel Králíček, nar. 27.07.1992, Janáčkova č.p. 226, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1, 
- Aleš Kracík, nar. 27.07.1986, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Ladislav Kracík, nar. 05.02.1959, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Ludmila Kracíková, nar. 02.08.1960, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Drahomír Žižka, nar. 01.05.1957, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Naděžda Žižková, nar. 10.12.1954, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Martin Stránský, nar. 26.09.1963, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Jitka Stránská, nar. 09.12.1960, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Ing. Zbyněk Dufek, nar. 17.09.1958, Ohradní č.p. 1358/43, 140 00 Praha 4-Michle, 
- Miroslav Karban, nar. 18.11.1955, Čelakovského č.p. 1201, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Jarmila Karbanová, nar. 03.04.1957, Čelakovského č.p. 1201, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Marie Nosková, nar. 04.08.1949, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Jan Grúz, nar. 16.10.1967, Dolní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Květoslava Grúzová, nar. 18.06.1961, Dolní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Iveta Veselá, nar. 02.01.1976, Dolní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Jaroslava Rejlová, nar. 13.01.1964, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Mgr. Aleš Malý, nar. 05.10.1962, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
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- Iveta Malá, nar. 05.07.1963, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Tomáš Rejl, nar. 14.07.1987, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Mgr. Jan Machura, nar. 20.05.1959, Jungmannova č.p. 1403/18, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 

Hrálové 2, 
- Petr Jonáš, nar. 15.11.1970, Horní Dehtov č.p. 41, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Josef Šorm, nar. 01.07.1941, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Ivanka Šormová, nar. 12.01.1945, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Jiří Nosek, nar. 29.03.1947, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Věra Nosková, nar. 01.03.1952, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 
- Helena Sixtová, nar. 30.12.1936, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, 
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
- Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, Hvězdova č.p. 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, 
- Marie Kracíková, nar. 08.12.1936, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO 60192852, Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-

Vinohrady, 
- ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, 
- Jitka Nosková, nar. 25.05.1965, Obvodová č.p. 748/9, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7, 
- Marie Rejlová, nar. 14.03.1936, Dolní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Komerční banka, a.s., IČO 45317054, Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, 
- Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jakožto osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 

vlastníci pozemků a staveb včetně osob s jiným věcným právem k těmto pozemkům: 
pozemky stavební parcela číslo: 6, 11, 16/3, 54, 98, 134 v k.ú. Horní Dehtov 
pozemky pozemková parcela číslo: 105, 111/1, 111/5, 111/6, 128/1, 130, 133/1, 133/2, 143, 146, 199/3, 
722/2, 730/3, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1046, 1068, 1073, 1155, 1160, 1184 v k.ú. Horní 
Dehtov. 

vlastníci a provozovatelé sousedních staveb technické infrastruktury: 
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
- Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov 
- Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do územního řízení nepřizval. Jedná se o stavbu 
vyjmenovanou v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5 stavebního zákona, jakožto distribuční soustava 
v elektroenergetice s výjimkou budov a stavba ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 
stavebního zákona, jakožto energetické přípojky, která nejsou zdrojem hluku, zápachu, zplodin, nebo jiných 
škodlivých imisí a emisí nad stanovené limity příslušnými právními předpisy. Stavba se umisťuje pod zem 
a vzhledem ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání a zejména v souvislosti se vzdáleností 
těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou 
být předmětnou stavbou dotčena. 

Účastníci řízení o povolení odstranění stavby: 

účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, jakožto žadatel: 
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 

kterou zastupuje ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, Maloskalická č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 
Česká Skalice  

účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, jakožto vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 
nebo stavbě: 
- Zdeněk Hák, nar. 25.04.1952, Bezručova č.p. 773, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
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- Milan Kefurt, nar. 25.06.1969, Dolní Dehtov č.p. 21, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Hedvika Kuncová, nar. 17.07.1968, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Ivana Mikysková, nar. 21.04.1947, Elišky Krásnohorské č.p. 2358, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Jiřina Doležalová, nar. 16.01.1978, Žirecká č.p. 46, Žirecká Podstráň, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Jaroslav Nosek, nar. 04.04.1978, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Ladislav Nosek, nar. 11.09.1975, Dolní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Ladislav Sixta, nar. 11.02.1963, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Jiří Stránský, nar. 17.01.1935, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Zdeňka Stránská, nar. 07.11.1940, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Ing. Josef Mokrý, nar. 23.06.1975, Čelakovského č.p. 886, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Milan Nový, nar. 02.11.1974, Jetelová č.p. 2857/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106 
- Daniel Šévl, nar. 02.06.1975, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Ivana Šévlová, nar. 25.07.1951, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Marie Chlumová, nar. 25.01.1955, Dolní Dehtov č.p. 8, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Jaroslava Hušková, nar. 28.02.1959, Dolní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Zdeněk Mikeš, nar. 10.10.1957, Dolní Dehtov č.p. 19, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 

500 02 Hradec Králové 2 
- JUDr. Tomáš Ponikelský, nar. 08.12.1961, Poděbradova č.p. 1798, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Vladimír Januška, nar. 22.10.1982, Za Opusem č.p. 1228, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516 
- Petr Sixta, nar. 26.09.1987, Za Opusem č.p. 1228, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516 
- Eva Sixtová, nar. 01.10.1934, nábřeží Benešovo č.p. 2101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Aleš Kracík, nar. 27.07.1986, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Ladislav Kracík, nar. 05.02.1959, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Ludmila Kracíková, nar. 02.08.1960, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Drahomír Žižka, nar. 01.05.1957, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Naděžda Žižková, nar. 10.12.1954, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Martin Stránský, nar. 26.09.1963, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Jitka Stránská, nar. 09.12.1960, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Ing. Zbyněk Dufek, nar. 17.09.1958, Ohradní č.p. 1358/43, 140 00 Praha 4-Michle 
- Miroslav Karban, nar. 18.11.1955, Čelakovského č.p. 1201, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Jarmila Karbanová, nar. 03.04.1957, Čelakovského č.p. 1201, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Marie Nosková, nar. 04.08.1949, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Iveta Veselá, nar. 02.01.1976, Dolní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Jaroslava Rejlová, nar. 13.01.1964, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Mgr. Aleš Malý, nar. 05.10.1962, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Iveta Malá, nar. 05.07.1963, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
- Tomáš Rejl, nar. 14.07.1987, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Mgr. Jan Machura, nar. 20.05.1959, Jungmannova č.p. 1403/18, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 

Králové 2 
- Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 

Králové 3 
- Eliška Gracíková, nar. 09.04.2001, Třebihošť č.p. 229, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- David Scháněl, nar. 16.10.1997, Zahradní č.p. 488, 533 12 Chvaletice 
- Kryštof Gracík, nar. 09.04.2001, Úhlejov č.p. 50, 507 71 Miletín 
- Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Josef Šorm, nar. 01.07.1941, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Ivanka Šormová, nar. 12.01.1945, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- Jiří Nosek, nar. 29.03.1947, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Věra Nosková, nar. 01.03.1952, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 
- Helena Sixtová, nar. 30.12.1936, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
- GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
- Marie Kracíková, nar. 08.12.1936, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
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- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO 60192852, Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-

Vinohrady 
- ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice 
- Jitka Nosková, nar. 25.05.1965, Obvodová č.p. 748/9, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7 
- Marie Rejlová, nar. 14.03.1936, Dolní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

účastník řízení o povolení odstranění stavby v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, jakožto osoba, 
jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno (uvedeni jsou pouze ti účastnící řízení, kteří nejsou účastníky 
řízení též podle § 27odst. 1 písm. a správního řádu): 

- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 

vlastníci a provozovatelé sousedních staveb technické infrastruktury: 
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
- Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov 

Vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám stavební úřad ověřil na podkladě kopie katastrální 
mapy výpisem z katastru nemovitostí. Vše vyhotovené dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. 

Vypořádání se s námitkami účastníků: 

Účastníci řízení ve společném řízení neuplatnili námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Do spisové dokumentace žádná ze zúčastněných osob nenahlížela. Účastníci řízení nevyužili možnost 
seznámit se s podklady před vydání rozhodnutí ve věci. 

Závěr: 

Stavební úřad posoudil záměr žadatele a přezkoumal žádosti a připojené podklady ve společném řízení 
dle ustanovení § 76 a § 79 stavebního zákona, § 103 stavebního zákona, dle ustanovení § 84 až § 92 a § 128 
stavebního zákona, projednal jej s účastníky společného řízení a s dotčenými orgány a zjistil, 
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených 
závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a stanovisek vlastníků dopravní 
a technické infrastruktury. Stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná, byla 
zkoordinována a podmínky v nich obsažené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Odstranění 
a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení záměru. 

V provedeném společném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předloženou žádost 
včetně připojených podkladů zejména z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona a dospěl 
k závěru, že záměr žadatele (umístění stavby) včetně předložené dokumentace stavby, je v souladu s cíli 
a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území. Předložená dokumentace je v souladu 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů; a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení 
ve smyslu ustanovení § 90 stavebního zákona. 

Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že nebude 
negativně ovlivňovat okolní prostředí. Částečně se jedná se o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí 
uživatelé ovlivnit, užívání stavby „vedení distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů“ ve smyslu 
ustanovení ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona je dle ustanovení § 119 
stavebního zákona možné pouze na základě kolaudačního souhlasu, žadatel bude po dokončení uvedené 
stavby v rozsahu distribuční soustavy, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání, postupovat 
v souladu s ustanovením § 119, § 121 a § 122 stavebního zákona.   
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Stavební úřad posoudil žádosti, projednal je s účastníky společného řízení a s dotčenými orgány a zjistil, 
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Stavební úřad vzhledem k uvedenému vyhověl žádosti a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výrocích 
tohoto rozhodnut, za podpory ustanovení ve výrocích uvedených.  

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Dobu platnosti územního 
rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti 
rozhodnutí staví. 

Poučení: 
I. Proti výroku č. I územní rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího 
stavebního úřadu.  

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.  

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 (dle § 82 odstavec 2 správního řádu). 

II. Proti výroku č. II rozhodnutí o povolení odstranění stavby se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího 
stavebního úřadu.  

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.  

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 (dle § 82 odstavec 2 správního řádu). 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis 
písemného vyhotovení 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

V souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání proti 
rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. Oba 
výroky společného rozhodnutí se vzájemně podmiňují. 

Vypraveno 29.11.2022 

„otisk úředního razítka“ 

Ing. Jana Holubcová 
odborná referentka 

Grafické přílohy: 
Příloha č. 1 - Situace širších vztahů – projektované kabelové vedení NN 
Příloha č. 2 - Situace širších vztahů – demontované nadzemní vedení NN 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................ 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce  

(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................ Sejmuto dne........................ 
 

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

Obecní úřad Třebihošť tímto žádáme o vyvěšení tohoto společného rozhodnutí – veřejné vyhlášky 
na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu min. 15- ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení 
společného rozhodnutí – veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí, na Odbor výstavby 
a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto společné rozhodnutí – veřejná 
vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem. 

Upozornění pro účastníky řízení, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou:  
Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje 
za doručenou. 

Doručí se: 
zástupce žadatele (datová schránka): 

ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IDDS: zbc3muc 
 sídlo: Maloskalická č.p. 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice 

účastníci společného řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 85 
odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou, datová schránka): 

Zdeněk Hák, Bezručova č.p. 773, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Milan Kefurt, IDDS: z88nt4s 
 trvalý pobyt: Dolní Dehtov č.p. 21, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Hedvika Kuncová, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Ivana Mikysková, Elišky Krásnohorské č.p. 2358, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jiřina Doležalová, Žirecká č.p. 46, Žirecká Podstráň, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jaroslav Nosek, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Ladislav Nosek, Dolní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ladislav Sixta, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jiří Stránský, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zdeňka Stránská, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Josef Mokrý, IDDS: 3zt3qw7 
 trvalý pobyt: Čelakovského č.p. 886, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Milan Nový, Jetelová č.p. 2857/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 
Daniel Šévl, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ivana Šévlová, 17. listopadu č.p. 2236, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Marie Chlumová, Dolní Dehtov č.p. 8, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jaroslava Hušková, Dolní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zdeněk Mikeš, Dolní Dehtov č.p. 19, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
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JUDr. Tomáš Ponikelský, Poděbradova č.p. 1798, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Pavel Králíček, Janáčkova č.p. 226, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
Aleš Kracík, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ladislav Kracík, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Ludmila Kracíková, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Drahomír Žižka, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Naděžda Žižková, Dolní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Martin Stránský, IDDS: u2vbwur 
 trvalý pobyt: Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jitka Stránská, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Zbyněk Dufek, IDDS: uwpiqeu 
 trvalý pobyt: Ohradní č.p. 1358/43, 140 00  Praha 4-Michle 
Miroslav Karban, Čelakovského č.p. 1201, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jarmila Karbanová, Čelakovského č.p. 1201, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Marie Nosková, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jan Grúz, Dolní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Květoslava Grúzová, Dolní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Iveta Veselá, Dolní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jaroslava Rejlová, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Aleš Malý, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Iveta Malá, Dolní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Tomáš Rejl, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Mgr. Jan Machura, Jungmannova č.p. 1403/18, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
Petr Jonáš, Horní Dehtov č.p. 41, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Josef Šorm, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ivanka Šormová, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jiří Nosek, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Věra Nosková, Dolní Dehtov č.p. 17, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Helena Sixtová, Dolní Dehtov č.p. 4, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u 
 sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, Nusle, 140 00  Praha 4 
Marie Kracíková, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8 
 sídlo: Bělehradská č.p. 222/128, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Jitka Nosková, Obvodová č.p. 748/9, Krásné Březno, 400 07  Ústí nad Labem 7 
Marie Rejlová, Dolní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 
 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00  Praha 1 
Obec Třebihošť, IDDS: raza7dz 
 sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Vladimír Januška, Za Opusem č.p. 1228, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Petr Sixta, Za Opusem č.p. 1228, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Eva Sixtová, nábřeží Benešovo č.p. 2101, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Eliška Gracíková, Třebihošť č.p. 229, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
David Scháněl, Zahradní č.p. 488, 533 12  Chvaletice 
Kryštof Gracík, Úhlejov č.p. 50, 507 71  Miletín 
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účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu (účastníci územního řízení 
podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) 
(doručováno prostřednictvím veřejné vyhlášky): 

vlastníci pozemků a staveb včetně osob s jiným věcným právem k těmto pozemkům: 
pozemky stavební parcela číslo: 6, 11, 16/3, 54, 98, 134 v k.ú. Horní Dehtov 
pozemky pozemková parcela číslo: 105, 111/1, 111/5, 111/6, 128/1, 130, 133/1, 133/2, 143, 146, 199/3, 
722/2, 730/3, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1046, 1068, 1073, 1155, 1160, 1184 v k.ú. Horní Dehtov 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 

vlastníci a provozovatelé sousedních staveb technické infrastruktury: 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw 
 sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov 

dotčené orgány (interní sdělení, datová schránka): 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem 1 
obec Třebihošť, civilní ochrana, IDDS: raza7dz 
 sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

vyvěšeno na úřední desce: 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem 1 
Obecní úřad Třebihošť, úřední deska, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 

a.a. 
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