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Účastníci územního řízení: 

žadatel: 

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

účastníci řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu podle ustanovení § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona (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): 

František Haman, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Drahomíra Kozáková, 10. května č.p. 220, 507 71 Miletín, 
Vlastimil Rejl, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Viktor Dufek, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Libor Kňourek, Horní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, 
Václav Dégr, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Věra Dégrová, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Otto Frýda, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Vlasta Frýdová, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Ing. Jarmila Peterová, CSc., Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 
Radek Liberský, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov 

účastníci řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu podle ustanovení § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno): 
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 parcelní číslo: 19, 22, 23, 26/1, 26/2, 29/5, 29/6, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 83/1, 
88, 89, 92, 104, 105, 107, 111, 115, 121, 128, 129, 150/6, 171, 173, 
pozemky pozemkové parcelní číslo: 390/1, 392/1, 393, 395, 422/1, 436/5, 436/6, 436/9, 436/10, 437/2, 
440/3, 441/1, 441/2, 441/4, 441/7, 441/9, 445/1, 456, 467/3, 493/10, 495, 498/1, 498/2, 500, 501, 502, 
503, 504, 505, 506, 507, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511/1, 513, 515/2, 516, 518/2, 532/1, 532/8, 532/11, 
532/12, 532/13, 574/5, 577, 579, 1022, 1027, 1029, 1042, 1053, 1054, 1055, 1059, 1061, 1063, 1090, 1092, 
1093 
v katastrálním území: Horní Dehtov. 
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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Dne 27.08.2020 podala Obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 (dále 
jen „žadatel") žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „veřejné osvětlení Horní Dehtov“ 
na pozemcích: stavební parcelní číslo: 18, 27, 29/4 a pozemkové parcelní číslo: 422/2, 436/3, 441/14, 442, 
466/1, 469/1, 493/6, 493/8, 494/1, 496/1, 496/3, 518/3, 532/3, 559/3, 559/5, 565/1, 572, 574/1, 576, 
722/3, 722/9, 722/10, 1028, 1035, 1038, 1039, 1040, 1060, 1062, 1120, 1260, 1345 v katastrálním území 
Horní Dehtov. 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný stavební úřad 
dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona věcně příslušný k vydání územního rozhodnutí, 
v územním řízení posoudil předmětnou žádost podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na základě 
tohoto posouzení podle ustanovení § 92 odstavce 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením 
§ 67 správního řádu a podle 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“)  

s c h v a l u j e  n a v r ž e n ý  z á m ě r  

„veřejné osvětlení Horní Dehtov“ 

(dále jen "stavba") na pozemcích: 

stavební parcelní číslo (dále jen „st.p.č.“): 18 (zastavěná plocha a nádvoří), 27 (zastavěná plocha a nádvoří), 
29/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 

pozemkové parcelní číslo (dále jen „p.p.č.“): 422/2 (trvalý travní porost), 436/3 (trvalý travní porost), 
441/14 (ostatní plocha), 442 (zahrada), 466/1 (ostatní plocha), 469/1 (trvalý travní porost), 493/6 (zahrada), 
493/8 (zahrada), 494/1 (zahrada), 496/1 (zahrada), 496/3 (trvalý travní porost), 518/3 (trvalý travní porost), 
532/3 (ostatní plocha), 559/3 (ostatní plocha), 559/5 (ostatní plocha), 565/1 (ostatní plocha), 572 (ostatní 
plocha), 574/1 (ostatní plocha), 576 (ostatní plocha), 722/3 (ostatní plocha), 722/9 (ostatní plocha), 722/10 
(ostatní plocha), 1028 (ostatní plocha), 1035 (ostatní plocha), 1038 (ostatní plocha), 1039 (trvalý travní 
porost), 1040 (trvalý travní porost), 1060 (ostatní plocha), 1062 (ostatní plocha), 1120 (trvalý travní porost), 
1260 (ostatní plocha), 1345 (ostatní plocha)  

v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Horní Dehtov. 

Druh a účel stavby: 

Stavba technické infrastruktury, jakožto vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů ve smyslu ustanovení 
§ 103 odst. 1 písm. e) bodu 8 stavebního zákona. Tato stavba ve smyslu ustanovení § 103 stavebního zákona 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

Stavba obsahuje: 

SO 01 zemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů a svítidel 

Popis stavby: 

Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení vyvolané rekonstrukcí elektrické sítě ČEZ Distribuce a.s.. Nové 
veřejné osvětlení bude vedeno zemním kabelovým vedením, které bude částečně uloženo ve výkopech 
stavby rekonstrukce elektrické sítě ČEZ Distribuce a.s. (č. st. IE-12-2006453) a v místech kde nedochází 
k souběhu, bude vedeno samostatně. Součástí záměru je plánovaná výměna rozvaděče veřejného osvětlení 
na pozemku p.p.č. 559/3 v k.ú. Horní Dehtov, nový rozvaděč bude stejných parametrů a nebude provedena 
změna rezervovaného příkonu. Jako světelné zdroje budou pro veřejné osvětlení použity LED svítidla. 
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Jako podpěry budou použity žárové zinkované stožáry výšky 6 a 7 m. Celé kabelové vedení bude uloženo 
do chráničky. Výkopy budou prováděny ručně, pod komunikacemi budou provedeny protlaky (6 protlaků).  

Na rekonstrukci veřejného osvětlení navazuje odstranění stávajícího veřejného osvětlení. Ve věci povolení 
odstranění veřejného osvětlení je vedeno samostatné řízení. 
 
Přípojný bod rozvaděč na pozemku p.p.č. 559/3 v k.ú. Horní Dehtov  
Napěťová soustava TN-C, 400/230V, 50Hz 
Ochrana před úrazem el. proudem základní izolací a kryty nebo přepážkami, při poruše automatickým 

odpojením od zdroje  
Uložení kabelů dle ČSN 73 6005 a skutečných povrchů 
Nové stožáry stožár TYP A (3 ks) – třístupňový, výška nad zemí 7 m, výložník 1 m 
 stožár TYP B (9 ks) – třístupňový, výška nad zemí 6 m, výložník 1 m 

stožár TYP C (16 ks) – třístupňový, výška nad zemí 6 m, bez výložníku 
Nová svítidla  svítidlo 1 (16 ks) – 26,5 W, 3172 lm, 2700 K 
   svítidlo 2 (8 ks) – 36,5 W, 4532 lm, 2700 K 

svítidlo 3 (2 ks) – 59 W, 7231 lm, 2700 K 
svítidlo 4 (1 ks) – 51 W, 6327 lm, 2700 K 
svítidlo 5 (2 ks) – 51 W, 6337 lm, 2700 K 

Nové zemní kabelové vedení kabel CYKY 4J x 16 v celé délce v chráničce DN 63,  
celková délka kabelu – 279 m 
kabel CYKY 4J x 10 v celé délce v chráničce DN 63 
celková délka kabelu – 1472 m 

Uzemnění drát FEZn 10 v celé délce 
Energetická bilance 1,5 kW 
Rozměry výkopů volný terén, chodník (š. x hl.) – 350 x 800 mm 
 komunikace, vjezdy (š. x hl.) – 500 x 1200 mm 

uložení v pozemcích SSKHK (š. x hl.) – 500 x 1200 mm 
Protlaky pod komunikací SSKHK budou v hloubce min. 1300 mm. Výkopy budou 
prováděny ručně. 

Rozměry základů stožár TYP A (š. x hl. x v.) – 750 x 750 x 1700 mm 
 stožár TYP B (š. x hl. x v.) – 700 x 700 x 1400 mm 

stožár TYP C (š. x hl. x v.) – 600 x 600 x 1200 mm  
Rozsah staveniště je dán kabelovou rýhou a prostorem pro výkopek, šířka 1,5 m 
    

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba „veřejné osvětlení Horní Dehtov“ bude umístěna na pozemcích: st.p.č.: 18, 27, 29/4 a p.p.č.: 422/2, 
436/3, 441/14, 442, 466/1, 469/1, 493/6, 493/8, 494/1, 496/1, 496/3, 518/3, 532/3, 559/3, 559/5, 565/1, 
572, 574/1, 576, 722/3, 722/9, 722/10, 1028, 1035, 1038, 1039, 1040, 1060, 1062, 1120, 1260, 1345 
v k.ú. Horní Dehtov v rozsahu dle situačních výkresů (Katastrální situační výkres – C.2 a  Koordinační situační 
výkres – C.3.1), které jsou součástí ověřené dokumentace stavby. Katastrální situační výkres (C.2) 
je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí. 

 
Podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba „veřejné osvětlení Horní Dehtov“ bude umístěna na pozemcích: st.p.č.: 18, 27, 29/4 
a p.p.č.: 422/2, 436/3, 441/14, 442, 466/1, 469/1, 493/6, 493/8, 494/1, 496/1, 496/3, 518/3, 532/3, 
559/3, 559/5, 565/1, 572, 574/1, 576, 722/3, 722/9, 722/10, 1028, 1035, 1038, 1039, 1040, 1060, 
1062, 1120, 1260, 1345 v k.ú. Horní Dehtov dle Koordinačního situačního výkresu č. C.3.1, datum 
3/2020, který vypracoval a autorizoval Jaroslav Kulička – autorizovaný technik pro techniku prostředí 
staveb, specializace elektrotechnická zařízení a technologická zařízení staveb, ČKAIT 0602653 
a který tvoří nedílnou součást dokumentace ověřené stavebním úřadem. 

2. Stavba bude umístěna a provedena v rozsahu a dle dokumentace (datum 3/2020), kterou vypracoval 
Jaroslav Kulička – autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická 
zařízení a technologická zařízení staveb, ČKAIT 0602653. Dokumentaci stavební úřad ověřil a tvoří 
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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. 

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, a to nezastavěné části 
pozemků st.p.č.: 18, 27, 29/4  a části pozemků p.p.č.: 422/2, 436/3, 441/14, 442, 466/1, 469/1, 493/6, 
493/8, 494/1, 496/1, 496/3, 518/3, 532/3, 559/3, 559/5, 565/1, 572, 574/1, 576, 722/3, 722/9, 722/10, 
1028, 1035, 1038, 1039, 1040, 1060, 1062, 1120, 1260, 1345 v k.ú. Horní Dehtov v rozsahu stavebního 
záměru dle ověřené dokumentace stavby. 

7. Pozemkem staveniště se vymezují pozemky dotčené stavebním záměrem a to nezastavěné části 
pozemků st.p.č.: 18, 27, 29/4  a části pozemků p.p.č.: 422/2, 436/3, 441/14, 442, 466/1, 469/1, 493/6, 
493/8, 494/1, 496/1, 496/3, 518/3, 532/3, 559/3, 559/5, 565/1, 572, 574/1, 576, 722/3, 722/9, 722/10, 
1028, 1035, 1038, 1039, 1040, 1060, 1062, 1120, 1260, 1345 v k.ú. Horní Dehtov 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. 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. 

14. 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 CETIN a.s., Českomoravská2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,  
- budou dodrženy požadavky a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikaci 

dle vyjádření ze dne 25.05.2020, č.j.: 645695/20 

 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 06.11.2020 
zn. 0101410181   

- budou dodrženy podmínky stanovené souhlaus s umístěním stavby a s prováděním činnosti 
v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 26.05.2020 zn. 395/2020, zejména: 

1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci 
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území 
tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. 

2) Souběhy a křižovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 
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3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 
pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 

3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 
prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: Jaroslav Kulička, Týniště. 

4) Doplňující podmínky dle místních podmínek: Výstavbou kabelového vedení veřejného 
osvětlení nedojde k poškození stávajícího a budovaného kabelu NN a změně jeho uložení 
a krytí Je nutno dodržet podmínky prostorové normy ČSN 736005 při křížení a souběhy 
s kabely NN. Základy osvětlovacích stožárů budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m 
od trasy vytyčených kabelů NN. 

5) Výstavou nového podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení nedojde k poškození 
nadzemního vedení VN a TS. Kabel bude umístěn min. 3,0 od podpěrných bodů vedení VN 
a trafostanice vn/nn. Osvětlovací stožáry budou umístěny ve vzdálenosti větší než 4,0 m 
od svislého průmětu krajního vodiče vedení VN, tj. tak, aby při jeho případném pádu byla 
jeho vzdálenost od nejbližšího vodiče vedení VN min. 1,0 m. Stavba bude provedena 
v souladu s normou PNE 333301. 

6) Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN provedené holými 
vodiči AlFe a izolovanými vodiči AYKYz. Na uvedené vedení se nevytahuje ochranné pásmo 
dle zákona 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu 
podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především 
PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost 
a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou 
nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem a poškození podpěrných bodů. Po dokončení 
kabelizace bude nadzemní vedení NN demontováno. 

7) S umístěním VO do výkopu realizovaného spol. ČEZ Distribuce, a.s., v rámci stavby č. IE-12-
2006453 souhlasíme za následujících podmínek: 

8) Zařízení VO umisťované do společného výkopu bude provedeno dle platných právních 
předpisů a technických norem, zejména dle ČSN 73 6005 (upozorňuje se na dodržení 
nejmenších dovolených vzdáleností při souběhu a křížení dle druhu sítí a dle napěťové 
hladiny). 

9) Stavebník zařízení VO doloží doklad o veřejnoprávním projednání včetně projektové 
dokumentace. Doklad o veřejnoprávním projednání a projektová dokumentace bude 
stavebníkem předána spol. ČEZ Distribuce, a.s., k odboru Obnova DS (odd. Výstavba). 

10) Fin. náklady na výstavbu zařízení VO včetně rozšíření/hloubky kab. výkopu, popř. další 
technická opatření hradí vlastník zařízení VO. 

11) Vlastník (stavebník) zařízení VO zajistí časovou stavební připravenost s výše uvedenou 
stavbou spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

12) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou 
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze 
po souhlasu vydaném naší společností. 

13) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. 

14) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, 
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena 
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1 ed. 2. V případě, že nebude možné 
tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 

15) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí 
při nedodržení bezpečnostních předpisů. 

16) S ohledem na provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše 
uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, 
které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení 
za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 
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17) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 

nivelety země oproti současnému stavu. 
18) Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 

tohoto souhlasu. 
19) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny 

na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti. 
20) Výjimka z O.P. se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. 

 podmínky GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,  
- budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku ze dne 5.06.2020, č.j.: 5002152297, 

zejména: 

 Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských 
sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla 
stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet 
minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. 

  Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedeno vytyčení trasy a přesné uložení plynárenského zařízení. 

 Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, svítidel VO, atd.) musí být 
umístěny min. 1 m od plynárenských vedení -  měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. 
V případě prostorové kolize lze betonové základy sloupu včetně uzemnění umístit v souladu 
s ČSN 736005 do vzdálenosti 500 mm od prokazatelně určené polohy plynárenského zařízení 
(upřesněno sondou) 
Nejmenší dovolené vzdálenosti (v případě prostorové kolize, dle ČSN 736005 tab. A1 a A2): 

souběh – 0,60 m, křížení 0,20 m   
Nejmenší dovolená vzdálenost od základů stožárů pro lampy VO – 0,50 m. 
Uzemnění budou vedena na opačnou stranu. 

 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. 

 V ochranném pásmu STL plynovodu přípojek (1 m na každou stranu) budou práce prováděny 
výhradně ručním způsobem. 

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

 Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považuji všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bez výkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.) 

2) 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. 458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho 
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická 
linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou 
v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné 
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést 
stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti 
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zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme 
za zahájení stavební činnosti. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

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

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být požita bezvýkopová technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 
atd.) na telefon 1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Kontrolu proveden příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete 
na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede 
žadatel naši značku (číslo jednací)uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené 
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení 
a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, 
je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení 
a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci 
o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby 
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským 
zařízením a plynovodními přípojkami. 

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány 
a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutněné a bude osazena výstražná fólie 
žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat 
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-
li ve stanovisku uvedeno jinak). 

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 
ve stanovisko uvedeno jinak). 

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení. 
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 podmínky Vodafone Czech Republic, nám. Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5,  

- budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ze dne 27.05.2020 zn. 200522-1709174313 

 podmínky Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov 
- budou dodřeny podmínky stanovené vyjádření provozovatele ke stavbě ze dne 01.06.2020, 

zejména: 
1) V zájmovém území se nacházejí sítě v naší správě – jedná se o vodovod a kanalizaci 

pro veřejnou potřebu. 
2) Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma 

dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
3) 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. 

4) Před zahájením stavebních prací musíte požádat naši 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. 

5) 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. 

6) 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. 

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

8) Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě 
na telefonní číslo 499 426 515, příp. na e-mail: info@vhs-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 vodovodního řadu a kanalizačních stok nebudou vysazována žádné 
stromy ani vzrůstné keře, které by mohly svým kořenovým systémem ohrozit provoz 
a údržbu vodovodu a kanalizace. 

13) V ochranném pásmu vodovodního 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. 

15. 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, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01  Dvůr Králové 
nad Labem 1, ze dne 19.06.2020, č.j.: MUDK-OŽP/40361-2020/nyp12638-2020, které je nedílnou 
součástí dokladové části ověřené dokumentace. 

16. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených v rozhodnutí o zvláštním užívání vydané 27.07.2020 
č.j.: MUDK-ODS/ 62321-2020/fof 18591-2020 odborem dopravním a správním, oddělením dopravy 
a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr králové nad Labem, které je nedílnou součástí 
dokladové části ověřené dokumentace. 

17. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených závazném stanovisku odboru životního prostředí – 
vodoprávního úřadu Městského úřadu Dvůr králové nad Labem ze dne 04.08.2020 č.j.: MUDK-
OŽP/59045-2020/mlk 18435-2020, které je nedílnou součástí ověřené dokumentace, zejména: 
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1) Křížení a souběh navrženého vedení VO s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 

30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.“ 

2) Při provádění prací nesmí dojít k poškození zatrubnění vodoteče a tím k jejímu znečištění. 

18. 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. 

19. 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. 

20. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
vyhlášek MŽP ČR č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 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. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 
odst. 3 zákona o odpadech.  

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

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

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

28. 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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29. V době od zahájení do ukončení realizace stavby zajistí stavebník průjezdnost pro požární vozidla 

a vozidla rychlé záchranné služby ke stávajícím objektům. 

30. Stavebník je povinen před započetím užívání stavby zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření 
předepsaných zvláštními právními předpisy. 

31. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat dle ustanovení 
§ 119 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

32. Stavebník bude po dokončení uvedené stavby, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání, 
postupovat v souladu s ustanoveními § 119, § 121 a § 122 stavebního zákona. 

33. 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: 

Obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
František Haman, nar. 15.02.1947, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

Drahomíra Kozáková, nar. 11.11.1949, 10. května č.p. 220, 507 71  Miletín 

Vlastimil Rejl, nar. 17.11.1959, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

Viktor Dufek, nar. 03.09.1957, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

Libor Kňourek, nar. 05.12.1982, Horní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 

Václav Dégr, nar. 22.12.1944, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Věra Dégrová, nar. 18.11.1945, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Otto Frýda, nar. 19.06.1938, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vlasta Frýdová, nar. 24.04.1941, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

Ing. Jarmila Peterová, CSc., nar. 02.11.1948, Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Radek Liberský, nar. 22.05.1979, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov 

Odůvodnění: 

Průběh řízení: 

Dne 27.08.2020 podala Obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 (dále 
jen „žadatel") žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „veřejné osvětlení Horní Dehtov“ 
(dále jen "stavba") na pozemcích: stavební parcelní číslo (dále jen „st.p.č.“): 18, 27, 29/4 a pozemkové 
parcelní číslo (dále jen „p.p.č.“): 422/2, 436/3, 441/14, 442, 466/1, 469/1, 493/6, 493/8, 494/1, 496/1, 
496/3, 518/3, 532/3, 559/3, 559/5, 565/1, 572, 574/1, 576, 722/3, 722/9, 722/10, 1028, 1035, 1038, 1039, 
1040, 1060, 1062, 1120, 1260, 1345 v katastrálním území Horní Dehtov. 

Stavební úřad posoudil podanou žádost společně se všemi předloženými doklady a podklady 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 
podle ustanovení § 86 odst. 4 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu 
opatřením ze dne 25.09.2020 pod č.j. MUDK-VÚP/82929-2020/hlb22535-2020 vyzval k doplnění podkladů 
k žádosti o vydání územní rozhodnutí. Výčet chybějících údajů a podkladů byl uveden ve výzvě.  Současně 
stavební úřad usnesením podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 39 
odst. 1 správního řádu žadateli určil lhůtu do 31.01.2021, jako lhůtu přiměřenou, ve které je povinen 
stavebnímu úřadu předložit náležitosti citované ve výše uvedené výzvě a územní řízení v  souladu 
s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanovením § 86 odst. 4 stavebního zákona 
a ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil. 
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Žadatel postupně doplňoval podklady k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to dne 9.10.2020, 
13.11.2020 a 04.12.2020. 

V rámci doplnění dne 09.10.2020 podala obec Třebihošť žádost o odstranění stavby s názvem „veřejné 
osvětlení Horní Dehtov“ na pozemcích: st.p.č. 18, 36, 46, 104, 115 a p.p.č. 390/1, 441/12, 441/13, 441/14, 
466/1, 467/3, 469/1, 493/8, 493/10, 502, 505, 509/1, 511/1, 559/5, 565/1, 574/1, 722/3, 722/9, 1039, 
1062, 1260 v k. ú. Horní Dehtov, současně spolu se žádostí o provedení společného řízení o umístění stavby 
a odstranění stavby. 

Po prostudování žádostí dospěl stavební úřad k závěru, že se týkají téhož předmětu řízení, věcně spolu 
souvisejí a rovněž se týkají týchž účastníků řízení a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv a oprávněných 
zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby obě řízení byla spojena. Stavební úřad v souladu s ustanovením 
§ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaným do spisu ze dne 5.11.2020 pod č.j. MUDK-
VÚP/98107-2020/hlb29306-2020 rozhodl o spojení řízení o umístění stavby s řízením o povolení odstranění 
stavby a dále vedl společné řízení ve věci stavby s názvem: „veřejné osvětlení Horní Dehtov“, umístění 
stavby na pozemcích: stavební parcelní číslo: 18, 27, 29/4, pozemkové parcelní číslo: 422/2, 436/3, 441/14, 
442, 466/1, 469/1, 493/6, 493/8, 494/1, 496/1, 496/3, 518/3, 532/3, 559/3, 559/5, 565/1, 572, 574/1, 576, 
722/3, 722/9, 722/10, 1028, 1035, 1038, 1039, 1040, 1060, 1062, 1120, 1260, 1345 v katastrálním území 
Horní Dehtov a odstranění stavby na pozemcích: stavební parcelní číslo: 18, 36, 46, 104, 115, pozemkové 
parcelní číslo: 390/1, 441/12, 441/13, 441/14, 466/1, 467/3, 469/1, 493/8, 493/10, 502, 505, 509/1, 511/1, 
559/5, 565/1, 574/1, 722/3, 722/9, 1039, 1062, 1260 v katastrálním území Horní Dehtov. 

Stavební úřad na základě výpisu z katastru nemovitostí ze dne 30.11.2020 zjistil, že někteří  účastníci 
společného řízení dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu zemřeli. Jde o tyto účastníky řízení: vlastník 
pozemku dotčeného odstraněním stavby st.p.č. 115 a p.p.č. 441/13 v k.ú. Horní Dehtov Jitka Bičišťová, 
nar. 12.02.1941, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, která zemřela dne 
22.09.2020 a vlastník pozemku dotčeného odstraněním stavby p.p.č. 493/10 v k.ú. Horní Dehtov Marie 
Holá, nar. 25.09.1942, 5. května č.p. 151, 384 51  Volary, která zemřela dne 11.07.2020.  Tyto osoby by byli 
účastníky řízení dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu pouze v řízení pro povolení odstranění stavby. 
Právní nástupci po zemřelých osobách nebyli stavebnímu úřadu známi a nebylo tak možné pokračovat 
v řízení o povolení odstranění stavby. V určení vlastnických práv probíhalo dědické řízení, které je ve smyslu 
ustanovení § 57 odst. 2 správního řádu řízením o předběžné otázce pro řízení o povolení odstranění stavby. 

K urychlení řízení ve věci umístění stavby, stavební úřad podle ustanovení § 140 odst. 3 správního řádu 
usnesením  poznamenaným do spisu ze dne 07.12.2020 č.j. MUDK-VÚP/108426-2020/hlb29306-2020 
vyloučil řízení o povolení odstranění stavby ze společného řízení a dále vedl jednotlivá řízení samostatně. 
Řízení o povolení odstranění stavby bylo přerušeno a bude v něm rozhodnuto samostatně.  

Po posledním doplnění podkladů k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby stavební úřad opětovně 
posoudil žádost včetně všech doložených podkladů a zkonstatoval, že podklady předložené k územnímu 
řízení jsou kompletní, žádost je úplná, obsahuje předepsané přílohy ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 
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 a předložená 
záměr je v souladu s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona, stavební úřad opatřením ze dne 
07.12.2020 č.j. MUDK-VÚP/105555-2020/hlb22535-2020 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 
stavebního zákona a ustanovení § 47 správního řádu zahájení územního řízení 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 územního řízení pro uplatnění námitek a závazných 
stanovisek. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným námitkám, a závazným stanoviskům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení a dotčené orgány byli v oznámení o zahájení územního řízení poučeni 
o námitkách v územním řízení podle ustanovení § 89 stavebního zákona. 

V oznámení o zahájení řízení bylo též uvedeno, že v případě, že se i další osoby, které stavební úřad 
nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných 
právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, 
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nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat, 
a to písemnou formou adresovanou na stavební úřad. 

Dále bylo v oznámení o zahájení územního řízení uvedeno, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu 
se mohou účastníci řízení seznámit s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci a vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí, 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 jednalo 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); 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 doručoval oznámení o zahájení územního řízení účastníkům dle ustanovení §27 odst. 2 
správního řádu (tj. účastníkům územního řízení dle ustanovení §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) 
veřejnou vyhláškou. Účastníkům řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kteří byli 
správnímu orgánu známi (tj. účastníků územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
písm. a) stavebního zákona), dotčeným orgánům a obci, bylo doručováno v souladu s ustanovením § 87 
odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. 

Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení upozornil účastníky řízení, kterým bylo doručováno 
veřejnou vyhláškou, že podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení 
písemnost považuje za doručenou. 

Nejzazší datum doručení oznámení o zahájení řízení účastníkovi řízení byl dne 24.12.2020. 

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (tj. účastníci územního řízení dle ustanovení 
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) byli v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona 
v oznámení o zahájení územního řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí. 

V řízení nebyly uplatněny námitky. 

Posouzení záměru žadatele v územním řízení 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 8 stavebního zákona, vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 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.“), včetně řádně 
vyplněné části A a B této žádosti. 

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 všech pozemků dotčených stavebním záměrem, ani není oprávněn ze služebnosti nebo 
z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit: 

- souhlas od vlastníků pozemků dotčených stavebním záměrem st.p.č.: 18, 27, 29/4 a p.p.č.: 422/2, 
436/3, 442, 466/1, 469/1, 493/6, 493/8, 494/1, 496/1, 496/3, 518/3, 559/5, 722/3, 1040, 1260 
v k.ú. Horní Dehtov, kterými jsou: 
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František Haman, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Drahomíra Kozáková, května č.p. 220, 507 71  Miletín 
Vlastimil Rejl, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Viktor Dufek, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Libor Kňourek, Horní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Václav Dégr, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Věra Dégrová, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Otto Frýda, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vlasta Frýdová, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Jarmila Peterová, CSc., Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Radek Liberský, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

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 19.06.2020, 
č.j.: MUDK-OŽP/40361-2020/nyp12638-2020 

- rozhodnutí o zvláštním užívání vydané dne 27.07.2020 č.j.: MUDK-ODS/ 62321-2020/fof 18591-2020 
odborem dopravním a správním, oddělením dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr 
králové nad Labem 

- závazné stanovisko odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu Městského úřadu Dvůr králové 
nad Labem ze dne 04.08.2020 č.j.: MUDK-OŽP/59045-2020/mlk 18435-2020 

- závazné stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem, jakožto orgánu územního plánování, ze dne 29.09. 2020 č.j. MUDK- VÚP/85544-
2020/ste24914-2020 

- stanovisko k civilní ochraně obyvatelstva obecního úřadu Třebihošť ze dne 21.08.2020, zn. 226/2020 

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 06.11.2020 zn. 0101410181 (střet nadzemní síť, stanice) a souhlas 
s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 
26.05.2020 zn. 395/2020  

- ČEZ ICT Services, a.s.,  č. p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, sdělení o existenci komunikačního vedení 
ze dne 22.05.2020, č.j.: 0700214075 (nenachází se)  

- Telco Pro Services, a.s., Duhová č. p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, sdělení o existenci 
komunikačního vedení ze dne 22.05.2020, č.j.: 0201073944 (nenachází se) 

- CETIN a.s., Českomoravská2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření ze dne 25.05.2020, 
č.j.: 645695/20 (dojde ke střetu) 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, stanovisko ze dne 5.06.2020, 
č.j.: 5002152297 (nachází se plynárenská zařízení STL plynovod a STL plynovodní přípojky PE 32) 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření ze dne 22.05.2020 
zn. E22098/20 (nedojde ke kolizi) 

- Vodafone Czech Republic, nám. Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5, vyjádření ze dne 27.05.2020 
zn. 200522-1709174313 (přípojka pro NN č. TUBIT pro základovou stanici č. TUBIT) 

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové, 
stanovisko ze dne 17.07.2020 č.j. PLa/2020/023517 

- Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov, vyjádření provozovatele ke stavbě 
ze dne 01.06.2020 

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. 
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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 celé délce umisťuje pod zem. 

Ke stavbě (stavebnímu pozemku) je v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. dopravní 
napojení po veřejně přístupných 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 veřejných 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 stavbou technické 
infrastruktury. Z dokumentace je zřejmé, že budou respektována ochranná pásma sítí, do jejichž 
ochranného pásma umisťovaná stavba zasahuje nebo dochází ke křížení jejich trasy 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 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 závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, 
jejichž výčet je uveden výše v odůvodnění. Pokud dotčený orgán ve svém stanovisku nebo rozhodnutí 
stanovil podmínky pro realizaci záměru, stavební úřad uložil stavebníkovi v podmínkách rozhodnutí 
povinnost, splnění těchto podmínek nebo požadavků. Stavební úřad na podkladě vyjádření dotčených 
orgánů shledal, že navrženým stavebním záměrem nedojde k porušení veřejného zájmu.  

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

4) Stavební úřad neposuzoval soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, 
dle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona, jelikož se jedná o stavební záměr, pro který se vydává 
závazné stanovisko podle ustanovení § 96b stavebního zákona.  

Orgán územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem odboru výstavby a územního 
plánování vydal k předmětné stavbě závazné stanovisko ze dne 29.09.2020 č.j. MUDK-VÚP/85544-
2020/ste24914-2020 v němž stanovil uvedený záměr přípustným a soulad s územně plánovací 
dokumentací vyhodnotil následovně, cituji: 
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„ … 
Posouzení z hlediska souladu s politikou územního rozvoje. 
Vláda České republiky 15.04.2015 schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, 
30.09.2019 schválila Aktualizaci č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky a 17.08.2020 
schválena Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. Tato koncepce je závazná 
pro rozhodování v území, když mimo jiné formuluje republikové priority pro vytváření vyváženého vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel. Uvedený záměr vzhledem ke svému rozsahu i obsahu nemůže mít negativní vliv na plnění 
těchto priorit.  Záměr je z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5 přípustný. 

Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací. 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 08.09.2011 vydalo Zásady územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje, které nabyly účinnosti 16.11.2011, 10.09.2018 vydalo Aktualizaci č.1 Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která nabyla účinnosti 03.10.2018, 17.06.2019 vydalo 
Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která nabyla účinnosti 12.07.2019 
a 22.06.2020 vydalo Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která nabyla 
účinnosti 18.07.2020. V této dokumentaci jsou mimo jiné stanoveny priority územního plánování 
na území Královéhradeckého kraje ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a požadavků 
na udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou stanovovány podmínky 
pro změny v konkrétních plochách. Uvedený záměr vzhledem ke svému rozsahu i obsahu nemůže mít 
negativní vliv na plnění těchto priorit. Záměr se nenachází ve střetu s veřejně prospěšnými zájmy, 
ani s nadregionálním a regionálním územním systémem ekologické stability. Záměr je z hlediska souladu 
se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 4 přípustný. 
V současné době se pořizuje Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 

Zastupitelstvo obce Třebihošť pro koordinovaný rozvoj území obce 24.05.2005 vydalo Územní plán obce 
Třebihošť s nabytím účinnosti 01.07.2005 a 19.08.2010 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu obce 
Třebihošť s nabytím účinnosti 28.09.2010. Územní plán mimo jiné stanovuje urbanistickou koncepci obce, 
vymezuje zastavěné území, plochy a koridory a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů 
(stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu). 
V současné době se pořizuje nový Územní plán Třebihošť. 

Záměrem investora je rekonstrukce veřejného osvětlení na st. p. č. 27, 29/4, 18 a p. p. č. 1345, 1120, 
574/1, 576, 722/10, 572, 1028, 722/9, 559/3, 1035, 441/14, 565/1, 1038, 532/3, 1039, 1062, 1060, 
722/3, 559/5, 1260, 518/3, 496/3, 496/1, 1040, 493/6, 493/8, 494/1, 436/3, 469/1, 466/1, 442, 422/2 
v k. ú. Horní Dehtov. 
Dle Územního plánu obce Třebihošť ve znění Změny č. 1 se uvedený záměr nachází: 

   v zastavěném území ve stabilizovaných plochách se způsobem využití: 
o „SV – plochy obytné smíšené – venkovské“ (dále jen „SV“); 
o „DS – dopravní infrastruktura – silniční“ (dále jen „DS“); 
o „VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba“ (dále jen „VD“); 

   mimo zastavěné území ve stabilizované ploše se způsobem využití: 
o „NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – plochy s převažující přírodní a zemědělskou 

funkcí“ (dále jen „NSpz“). 
Územní plán obce Třebihošť ve znění Změny č. 1 stanovuje pro plochy se způsobem využití: 

o „SV“ jako podmíněně přípustné funkce mimo jiné plochy související dopravní a technické 
infrastruktury pro funkci SV; 

o „DS“ jako podmíněně přípustné funkce ostatní zde neuvedené lze povolit, pokud nejsou 
v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími, pokud stavební úřad 
při vyhodnocení konkrétních podmínek neshledá vážné střety, které by umístění bránily;  

o „VD“ jako podmíněně přípustné funkce mimo jiné plochy související dopravní a technické 
infrastruktury pro funkci VD. 
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Záměr v nezastavěném území je v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona, kdy v nezastavěném území 
lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření mimo jiné pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.  
Územní plán obce Třebihošť ve znění Změny č. 1 v ploše „NSpz“ technickou infrastrukturu nevylučuje. 
Záměr není v rozporu s veřejně prospěnými zájmy, ani s lokálním územním systémem ekologické stability. 
Záměr je z hlediska souladu s Územním plánem obce Třebihošť ve znění Změny č. 1 přípustný. 
 
Posouzení z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pořídil územní studii „Studie vybraných problémů dopravní 
infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu 
Podkrkonoší“ (dále jen „územní studie dopravy“) se schválenou možností jejího využití od 20.02.2017. 
Výstupem této studie jsou doporučení pro územně plánovací činnost obcí v řešeném území. Pro území 
obce Třebihošť studie nestanovuje žádná konkrétní doporučení pro územně plánovací činnost. 

Orgán územního plánování posoudil záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování 
uvedenými v § 18 a 19 stavebního zákona a konstatuje, že neshledal žádný rozpor záměru s uvedenými 
paragrafy. Záměr je z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný. 

… “  

5) 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 liniová stavba technické 
infrastruktury -  veřejné osvětlení, včetně montáže stožárů, výložníků se svítidly veřejného osvětlení, 
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 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.    

Stanovení okruhu účastníků řízení: 

Pro územní řízení stavební úřad stanovil okruh účastníků v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. 
Stavební úřad vzal přitom v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby vč. způsobu jejího provádění, 
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníky 
územního řízení jsou níže uvedení. 

Účastník řízení dle § 85 odts.1 písm. a) stavebního zákona, jakožto žadatel: 
- Obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 

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

- Obec Třebihošť, 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: 

- Obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 (vlastník pozemků 
p.p.č.: 441/14, 532/3, 559/3, 565/1, 572, 574/1, 576, 722/9, 722/10, 1028, 1035, 1038, 1039, 1060, 
1062, 1120, 1345 v k.ú. Horní Dehtov) 

- František Haman, nar. 15.02.1947, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
(vlastník pozemku p.p.č. 493/6 v k.ú. Horní Dehtov) 
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- Drahomíra Kozáková, nar. 11.11.1949, 10. května č.p. 220, 507 71  Miletín (vlastník pozemku 

p.p.č. 494/1 v k.ú. Horní Dehtov) 
- Vlastimil Rejl, nar. 17.11.1959, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

(vlastník pozemku p.p.č. 493/8 v k.ú. Horní Dehtov) 
- Viktor Dufek, nar. 03.09.1957, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

(vlastník pozemků p.p.č. 422/2 a 442 v k.ú. Horní Dehtov) 
- Libor Kňourek, nar. 05.12.1982, Horní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 

(vlastník pozemku st.p.č. 18. v k.ú. Horní Dehtov) 
- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 (oprávněný z věcného břemene 

k pozemkům st.p.č. 18, p.p.č.: 1260, 559/5, 722/3, 496/1, 469/1, 1062, 1028, 1039, 1060, 1062, 
441/14, 532/3, 559/3, 565/1, 574/1, 722/10, 722/9, 572 v k.ú. Horní Dehtov) 

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
(oprávněný k hospodaření se svěřeným majetkem pozemky p.p.č: 559/5, 722/3, 1260 v k.ú. Horní 
Dehtov) 

- Václav Dégr, nar. 22.12.1944, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
(vlastník pozemků st.p.č. 27, p.p.č.: 496/1 a 1040 v k.ú. Horní Dehtov) 

- Věra Dégrová, nar. 18.11.1945, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
(vlastník pozemku p.p.č.496/1 v k.ú. Horní Dehtov) 

- Otto Frýda, nar. 19.06.1938, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem (vlastník 
pozemků p.p.č.: 496/3 a 518/3 v k.ú. Horní Dehtov) 

- Vlasta Frýdová, nar. 24.04.1941, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
(vlastník pozemků p.p.č.: 496/3 a 518/3 v k.ú. Horní Dehtov) 

- Ing. Jarmila Peterová, CSc., nar. 02.11.1948, Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové 
nad Labem (vlastník pozemků st.p.č. 29/4, p.p.č.: 466/1 a 469/1 v k.ú. Horní Dehtov) 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 (oprávněný z věcného 
břemene k pozemkům p.p.č.: 469/1, 559/3, 722/9, 574/1, 565/1, 1038 v k.ú. Horní Dehtov) 

- Radek Liberský, nar. 22.05.1979, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
(vlastník pozemku p.p.č. 436/3 v k.ú. Horní Dehtov) 

- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň (vlastník stavby technické 
infrastruktury) 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 (zástupce provozovatele 
technické infrastruktury) 

- Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov (provozovatel technické 
infrastruktury) 

Účastník 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: 

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou úkony v řízení doručovány veřejnou vyhláškou 
a v takových případech se v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona účastníci řízení dle § 85 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí. 

Vlastníci pozemků a staveb včetně osob s jiným věcným právem k těmto pozemkům: 

pozemky stavební parcelní číslo: 19, 22, 23, 26/1, 26/2, 29/5, 29/6, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 83/1, 
88, 89, 92, 104, 105, 107, 111, 115, 121, 128, 129, 150/6, 171, 173, 
pozemky pozemkové parcelní číslo: 390/1, 392/1, 393, 395, 422/1, 436/5, 436/6, 436/9, 436/10, 437/2, 
440/3, 441/1, 441/2, 441/4, 441/7, 441/9, 445/1, 456, 467/3, 493/10, 495, 498/1, 498/2, 500, 501, 502, 
503, 504, 505, 506, 507, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511/1, 513, 515/2, 516, 518/2, 532/1, 532/8, 532/11, 
532/12, 532/13, 574/5, 577, 579, 1022, 1027, 1029, 1042, 1053, 1054, 1055, 1059, 1061, 1063, 1090, 1092, 
1093 
v katastrálním území: Horní Dehtov. 

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do územního řízení nepřizval. Jedná se o stavbu, 
která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin, nebo jiných škodlivých imisí a emisí nad stanovené limity 
příslušnými právními předpisy a vzhledem ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání a zejména 
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v souvislosti se vzdáleností těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva 
a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena. 

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 územního řízení v průběhu řízení neuplatnili žádné 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: 

V provedeném územním řízení stavební úřad posoudil obsah žádosti včetně připojených podkladů 
podle ustanovení § 86 odst. 1 a 2 stavebního zákona, posoudil stavební záměr dle ustanovení § 90 
stavebního zákona a stavební záměr projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány a dospěl k závěru, 
že stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Požadavky, které byly obsaženy v jednotlivých 
stanoviscích a vyjádřeních správců sítí dopravní a technické infrastruktury, byly rovněž zahrnuty 
do podmínek rozhodnutí. 

V průběhu územního řízení nebyly uplatněny námitky ani připomínky. 

Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k závěru, že stavba 
nebude negativně ovlivňovat okolní prostředí. 

Jedná se o stavbu, vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky ve smyslu ustanovení ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) 
bodu 8 stavebního zákona. Dokončenou stavbu lze užívat dle ustanovení § 119 stavebního zákona možné 
pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, žadatel bude po dokončení 
uvedené stavby, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání, postupovat v souladu 
s ustanoveními § 119, § 121 a § 122 stavebního zákona. 

S ohledem na výše uvedené stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavebnímu záměru, 
a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí za podpory ustanovení ve výrocích 
uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 81 a následujících správního 
řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému 
úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího 
stavebního úřadu.  
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému 
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 
účastníka.  
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí zašle stavebníkovi stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci, jedno vyhotovení ověřené dokumentace. 
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Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

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.  

Vypraveno 03.02.2021 
„otisk úředního razítka“ 

Ing. Jana Holubcová 
odborná referentka 

Grafická příloha územního rozhodnutí: 
Katastrální situační výkres  

Poplatek: 

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč variabilní symbol 8008007836, který byl stanoven dle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákona 634/2004“), položka 17 bod 1 
písm. e) sazebníku správních poplatků, byl uhrazen dne 28.12.2020. 

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

 

Doručí se: 

žadatel (datová schránka): 

Obec Třebihošť, IDDS: raza7dz 
 sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 

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

František Haman, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Drahomíra Kozáková, 10. května č.p. 220, 507 71  Miletín 
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Vlastimil Rejl, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Viktor Dufek, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Libor Kňourek, Horní Dehtov č.p. 5, 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 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Václav Dégr, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Věra Dégrová, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Otto Frýda, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vlasta Frýdová, Horní Dehtov č.p. 38, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Ing. Jarmila Peterová, CSc., Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Radek Liberský, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw 
 sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41  Lánov 

účastníci řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu podle ustanovení § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona (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 parcelní číslo: 19, 22, 23, 26/1, 26/2, 29/5, 29/6, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 83/1, 
88, 89, 92, 104, 105, 107, 111, 115, 121, 128, 129, 150/6, 171, 173, 

pozemky pozemkové parcelní číslo: 390/1, 392/1, 393, 395, 422/1, 436/5, 436/6, 436/9, 436/10, 437/2, 
440/3, 441/1, 441/2, 441/4, 441/7, 441/9, 445/1, 456, 467/3, 493/10, 495, 498/1, 498/2, 500, 501, 502, 
503, 504, 505, 506, 507, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511/1, 513, 515/2, 516, 518/2, 532/1, 532/8, 532/11, 
532/12, 532/13, 574/5, 577, 579, 1022, 1027, 1029, 1042, 1053, 1054, 1055, 1059, 1061, 1063, 1090, 1092, 
1093 

dotčené orgány  

(datová schránka, interní sdělení) 
Obec Třebihošť, civilní ochrana, IDDS: raza7dz 
 sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – koordinátor (vodní hospodářství, silniční 
správní úřad),  

náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 

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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