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Účastníci územního řízení a řízení o povolení odstranění stavby: 
Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1  
písm. a) správního řádu 
Žadatel 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, kterou  
zastupuje na podkladě plné moci  
ING services CZ s.r.o., IČO 27554856, Strážní č.p. 168, Volanov, 541 01  Trutnov 1 

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1  
správního řádu 
Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn 
Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
 
Účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu (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)  
Jiří Fiedler, nar. 13.05.1950, Na Balkáně č.p. 2075/70, 130 00  Praha 3-Žižkov, 
Josef Fof, nar. 17.08.1951, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Danuše Fofová, nar. 21.03.1955, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vladimír Bína, nar. 25.01.1967, Horní Dehtov č.p. 29, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jaromír Hák, nar. 07.12.1995, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Lukáš Hák, nar. 24.05.1991, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Hana Dolečková, nar. 24.01.1930, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Stanislav Oplištil, nar. 28.09.1948, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice, 
Věra Oplištilová, nar. 25.02.1952, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice, 
Kateřina Horáčková, nar. 27.06.1973, Bezručova č.p. 1398, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslav Hák, nar. 25.09.1991, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Michal Hák, nar. 29.07.1996, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Václav Hák, nar. 23.10.1994, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Miroslava Háková, nar. 11.05.1935, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jitka Bičišťová, nar. 12.02.1941, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vladislav Rejl, nar. 16.01.1938, Elišky Krásnohorské č.p. 2345, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vlastimil Rejl, nar. 17.11.1959, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Marie Holá, nar. 25.09.1942, 5. května č.p. 151, 384 51  Volary, 
František Pihlík, nar. 08.02.1950, Horní Dehtov č.p. 37, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Josef Pihlík, nar. 03.10.1946, Jungmannova č.p. 1216, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeňka Vojtěchová,  nar. 11.06.1951, Sídl. Míru č.p. 48, 384 51  Volary, 
Viktor Dufek, nar. 03.09.1957, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Libor Kňourek, nar. 05.12.1982, Horní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
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GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 
Daniel Bureš, nar. 23.01.1975, Sochorova č.p. 1733, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Renáta Krkonošková, nar. 02.11 1977, Horní Dehtov 17, 544 01 Třebihošť, 
Lumír Klímek, nar. 05.05.1970, Bachmačská č.p. 1228/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2, 
Vlastimil Hlaváček, nar. 19.03.1970, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jana Klustová, nar. 12.04.1970, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO 49241257, Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov, 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, 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 1, 
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, 
Tomáš Pavlík, nar. 02.03.1984, Otradovická č.p. 734/17, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411, 
Miloslav Pavlík, nar. 18.09.1948, Cílkova č.p. 640/22, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411, 
Jitka Pavlíková, nar. 16.06.1954, Cílkova č.p. 640/22, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411, 
Vlastimil Svoboda, nar. 02.11.1980, Vidonice č.p. 7, 507 82  Pecka, 
Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice, 
Jiří Bičiště, nar. 07.07.1940, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Světlana Kursová, nar. 30.01.1965, Pod Safari č.p. 1923, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Marie Krkonošková, nar. 19.11.1946, Horní Dehtov č.p. 20, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jana Liberská, nar. 20.05.1957, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská č.p. 3218/169,  

Strašnice, 100 00  Praha 10, 
Mgr. Jan Heger, nar. 19.11.1975, Zahradnická 131, Svinary, 500 09 Hradec Králové 9, 
Petr Dědič, nar. 02.01.1979, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice, 
Veronika Dědičová, nar. 03.09.1982, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice, 
Ing. Jarmila Peterová, CSc., nar. 02.11.1948, Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť,  

544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Petr Haman, nar. 22.10.1978, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jaroslava Rejlová, nar. 13.01.1964, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Libor Dufek, nar. 28.11.1972, Horní Dehtov č.p. 7, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Radek Liberský, nar. 22.05.1979, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Helena Čejková, nar. 21.03.1943, Slovany č.p. 1899, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Viktor Dufek, nar. 24.02.1981, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeněk Šedivý, nar. 02.04.1963, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Partner Nemojov, 
Eva Šedivá, nar. 27.06.1963, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L., 
Michal Drapela, nar. 22.04.1977, Librantice č.p. 139, 503 46  Třebechovice pod Orebem, 
Zdeněk Kolář, nar. 27.04.1924, Horní Dehtov č.p. 23, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Petra Medunová, nar. 26.05.1982, Horní Dehtov č.p. 33, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Tomáš Hlaváček, nar. 21.12.1991, Horní Dehtov č.p. 14, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov, 
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov 61, 543 41 Lánov 

Účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu (osoby, 
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) 

(Veřejnou vyhláškou) 
V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou vedlejší účastníci  dle 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)  
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
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Pozemky: pozemkové parcely číslo: 1029, 1022, 1027, 518/1, 518/2, 498/1, 498/2, 496/2, 441/15, 
441/10, 440/2, 440/1, 440/3, 495, 494/1, 501, 1054, 1053, 1093, 1092, 1090, 1052, 436/4, 504, 511/1, 
509/2, 574/5, 509/1, 510/1, 744, 436/10, 436/9, 436/6, 1120, 1119, 1121, 472/12, 467/2, 441/2, 441/3, 
456, 464, 1042, 1063, 445/1, 391, 390/1, 1101, 1064, 1065, 443, 532/4, 532/3, 444, 532/1, 1059, 
532/12, 532/10, 532/9, 532/11, 422/3, 422/4, 561, 1096, 1057, 1058, 418/3, 1061, 393, 399/2, 392/1, 
396/1, 1097, 1099, 1100, vše katastrální území Horní Dehtov; 

Pozemky: stavební parcely číslo: 173, 48, 125, 124, 123, 170, 169, 159, 158, 161, 162, 160, 155, 39, 38, 
171, 121, 147, 29/5, 133, 137, 26/2, 23, 92, 24/1, 24/2, 25, 149 a stavby, jež jsou jejich součástí nebo na 
nich stojí, vše katastrální území Horní Dehtov. 

 

ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY 

Dne 31.01.2018 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2, kterou zastupuje společnost ING services CZ s.r.o., IČO 27554856, Strážní č.p. 
168, Volanov, 541 01  Trutnov 1 (dále též „zástupce žadatele“), žádost o územní souhlas (dále též 
„oznámení záměru“)pro stavbu: 

    „Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ 
      (IE-12-2006453)   

na pozemcích: pozemkové parcely číslo 469/1, 565/1, 105, p.p.č. 150/5, 467/3, 566/2, 559/5, 441/4, 
441/1, 1038, 422/1, 532/3, 1260, 1062, 741, 1060, 532/7, 395, 532/8, 420, 560, 548/2, 396/3, 441/12, 
441/14, 440/4, 493/8, 722/9, 493/10, 496/1, 1028, 518/3, 515/2, 526, 515/1, 514/2, 572, 743, 722/10, 
574/1, 574/2, 506, 510/2, 579, 436/5, 507, 503, 576, 1035 a stavební parcely číslo 105, 83/2, 83/1, 29/4, 
27, 26/1, 22, 18, 19, 33, 47, 46, 111, 43, 89, vše katastrální území Horní Dehtov 

a  dne 25.05.2018 podal zástupce žadatele žádost o povolení odstranění stavby (zaevidováno pod č.př.: 
VÚP/62773-18/mai) pro stavbu: „Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ (IE-12-2006453) na 
pozemcích: pozemkové parcely číslo 536/5, 574/4, 574/1, 507, 441/14, 511/1, 505, 513, 514/2, 722/9, 
559/5, 441/1, 422/2, 466/2, 1039, 1062, 393, 394, 396/3, 420, 574/3, 506, 510/2, 574/2, 503, 506, 504, 
507, 722/1, 722/10, 572, 743, 515/1, 502, 496/2, 496/1, 493/10, 493/8, 441/13, 441/12, 469/1, 565/1, 
467/3, 441/4, 448/6, 1038, 422/1, 456, 464, 532/3, 1260, 741, 1060, 1061, 548/2, 560 a stavební parcely 
číslo 115, 18, 43, 45, 46, 89, 88, 47, 50, 36, 33, 128, 104, 110, 27, 26/1, 22, vše katastrální území Horní 
Dehtov.  

Nejzazší datum doručení neúplných podkladů uvedených žádostí bylo žadatelem stavebnímu úřadu 
podáno dne 19.11.2018 zaevidováno pod č.př.: 126187-18/mai, ze kterého je zřejmé, že předmětem 
žádosti o vydání územního rozhodnutí je stavba: 

„Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ 
      (IE-12-2006453)   

na pozemcích: pozemkové parcely číslo (dále též „p.p.č.“) p.p.č. 1260 (ostatní plocha), p.p.č. 559/5 
(ostatní plocha), p.p.č. 722/1 (ostatní plocha), p.p.č. 395(zahrada), p.p.č. 396/3 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 560 (ostatní plocha), p.p.č. 420 (zahrada), p.p.č. 422/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 440/4 (ostatní 
plocha), p.p.č. 441/1 (zahrada), p.p.č. 441/12 (trvalý travní porost), p.p.č. 441/4 (zahrada), p.p.č. 467/3 
(ostatní plocha), p.p.č. 469/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 493/10 (zahrada), p.p.č. 493/8 (zahrada), p.p.č. 
496/1 (zahrada),  p.p.č. 506 (zahrada), p.p.č. 574/2 (zahrada), p.p.č. 507 (zahrada), p.p.č. 513 (zahrada), 
p.p.č. 515/1 (zahrada), p.p.č. 516 (zahrada), p.p.č. 515/2 (orná půda), p.p.č. 518/3 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 579 (ostatní plocha), p.p.č. 510/2 (zahrada), p.p.č. 722/10 (ostatní plocha), p.p.č. 722/9 (ostatní 
plocha), p.p.č. 576 (ostatní plocha), p.p.č. 574/1 (ostatní plocha), p.p.č. 572 (ostatní plocha), p.p.č. 566/2 
(ostatní plocha), p.p.č. 565/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1038 (ostatní plocha), p.p.č. 548/2 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1060 (ostatní plocha), p.p.č. 1062 (ostatní plocha), p.p.č. 532/8 (ostatní plocha), p.p.č. 532/7 
(ostatní plocha), p.p.č. 532/3 (ostatní plocha), p.p.č. 441/14 (ostatní plocha), p.p.č. 1035 (ostatní 
plocha), p.p.č. 577 (ostatní plocha), p.p.č. 1028 (ostatní plocha), p.p.č. 741 (trvalý travní porost), p.p.č. 
743 (ostatní plocha), p.p.č. 514/2 (zahrada), st. p. č. 150/5 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 29/4 
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(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 46 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 18 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1039 (trvalý travní porost), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 574/3 (ostatní 
plocha), p.p.č. 436/5 (zahrada), p.p.č. 503 (zahrada), p.p.č. 508 (zahrada), st.p.č. 36 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 83/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 104 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 111 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.  40 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 43 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 115 
(zastavěná plocha), vše katastrální území Horní Dehtov a  

předmětem žádosti o povolení odstranění je část stavby:  

„Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ (IE-12-2006453)  
na pozemcích: p.p.č. 436/5 (zahrada), p.p.č. 574/4 (zahrada), p.p.č. 574/1 (ostatní plocha), p.p.č. 507 
(zahrada), p.p.č. 441/14 (ostatní plocha), p.p.č. 511/1 (zahrada), p.p.č. 505 (zahrada), p.p.č. 513 
(zahrada), p.p.č. 514/2 (zahrada), p.p.č. 722/9 (ostatní plocha), st.p.č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 559/5 (ostatní plocha), p.p.č. 441/1 (zahrada), p.p.č. 422/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 466/2 
(zahrada), p.p.č. 1039 (trvalý travní porost), p.p.č. 1062 (ostatní plocha), p.p.č. 393 (zahrada), p.p.č. 394 
(zahrada), p.p.č. 396/3 (trvalý travní porost), st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 420 
(zahrada), st.p.č. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 574/3 (ostatní plocha), p.p.č. 506 (zahrada), 
p.p.č. 510/2 (zahrada), st.p.č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 574/2 (zahrada), st.p.č. 46 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 503 (zahrada), p.p.č. 504 (zahrada), p.p.č. 507 (zahrada), st.p.č. 89 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 722/1 (ostatní plocha), p.p.č. 722/10 (ostatní plocha), p.p.č. 572 
(ostatní plocha), st.p.č.  47 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 743 (ostatní plocha), p.p.č. 515/1 
(zahrada), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 502 
(zahrada), p.p.č. 496/1 (zahrada), st.p.č. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 493/10 (zahrada), 
st.p.č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 493/8 (zahrada), p.p.č. 441/12 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 469/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 565/1 (ostatní plocha), p.p.č. 467/3 (ostatní plocha), st.p.č. 110 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 441/4 (zahrada), p.p.č. 448/6 (ostatní plocha), p.p.č. 1038 (ostatní 
plocha), p.p.č. 422/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 456 (zahrada), p.p.č. 464 (ostatní plocha), st.p.č. 27 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 532/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1260 (ostatní plocha),  st.p.č. 26/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 19 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 741 (trvalý travní porost), p.p.č. 1060 (ostatní plocha), p.p.č. 1061 (zahrada), p.p.č. 548/2 
(ostatní plocha), p.p.č. 560 (ostatní plocha), p.p.č. 576 (ostatní plocha), p.p.č. 579 (ostatní plocha), st.p.č. 
111 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 441/13 (ostatní plocha), st.p.č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st.p.č. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.  37 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 88 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 496/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 436/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 150/6 
(zastavěná plocha a nádvoří), vše katastrální území Horní Dehtov.  

 

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný 
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a jako místně příslušný 
stavební úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), a dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k vydání územního 
rozhodnutí, posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí a připojené podklady v územním řízení podle 
ustanovení § 76, § 79, § 103 a dále podle ustanovení § 84 až 90 stavebního zákona a žádost o povolení 
odstranění stavby a připojené podklady podle ustanovení § 128 stavebního zákona a na základě tohoto 
posouzení: 
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I. Vydává podle ustanovení § 128 odst. 4 stavebního zákona a ustanovení § 18o odst. 2 vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění 

rozhodnutí o odstranění části stavby: 

„Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ (IE-12-2006453), 

kdy předmětem odstranění je „Demontáž vrchního vedení NN celkové délky 1537 m vč. 27 podpěrných 
sloupů“ na pozemcích: p.p.č. 436/5 (zahrada), p.p.č. 574/4 (zahrada), p.p.č. 574/1 (ostatní plocha), p.p.č. 
507 (zahrada), p.p.č. 441/14 (ostatní plocha), p.p.č. 511/1 (zahrada), p.p.č. 505 (zahrada), p.p.č. 513 
(zahrada), p.p.č. 514/2 (zahrada), p.p.č. 722/9 (ostatní plocha), st.p.č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 559/5 (ostatní plocha), p.p.č. 441/1 (zahrada), p.p.č. 422/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 466/2 
(zahrada), p.p.č. 1039 (trvalý travní porost), p.p.č. 1062 (ostatní plocha), p.p.č. 393 (zahrada), p.p.č. 394 
(zahrada), p.p.č. 396/3 (trvalý travní porost), st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 420 
(zahrada), st.p.č. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 574/3 (ostatní plocha), p.p.č. 506 (zahrada), 
p.p.č. 510/2 (zahrada), st.p.č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 574/2 (zahrada), st.p.č. 46 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 503 (zahrada), p.p.č. 504 (zahrada), p.p.č. 507 (zahrada), st.p.č. 89 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 722/1 (ostatní plocha), p.p.č. 722/10 (ostatní plocha), p.p.č. 572 
(ostatní plocha), st.p.č.  47 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 743 (ostatní plocha), p.p.č. 515/1 
(zahrada), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 502 
(zahrada), p.p.č. 496/1 (zahrada), st.p.č. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 493/10 (zahrada), 
st.p.č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 493/8 (zahrada), p.p.č. 441/12 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 469/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 565/1 (ostatní plocha), p.p.č. 467/3 (ostatní plocha), st.p.č. 110 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 441/4 (zahrada), p.p.č. 448/6 (ostatní plocha), p.p.č. 1038 (ostatní 
plocha), p.p.č. 422/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 456 (zahrada), p.p.č. 464 (ostatní plocha), st.p.č. 27 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 532/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1260 (ostatní plocha),  st.p.č. 26/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 19 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 741 (trvalý travní porost), p.p.č. 1060 (ostatní plocha), p.p.č. 1061 (zahrada), p.p.č. 548/2 
(ostatní plocha), p.p.č. 560 (ostatní plocha), p.p.č. 576 (ostatní plocha), p.p.č. 579 (ostatní plocha), st.p.č. 
111 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 441/13 (ostatní plocha), st.p.č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st.p.č. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.  37 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 88 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 496/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 436/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 150/6 
(zastavěná plocha a nádvoří), vše katastrální území Horní Dehtov. 

 

Odstraňovaná stavba: 
SO 03 - Demontáž vrchního vedení NN celkové délky 1537 m vč. 27 podpěrných sloupů 
 (AYKYz 4x16 mm2 délky 302 m, Alfe 4x35 mm2 délky 599 m, Alfe 4x16 mm2 délky 146 m, AES 4x95 

mm2 délky 322 m, AES 4x70 mm2 délky 38 m, Cu 4x10 mm2 délky 98 m, Cu 4x6 mm2 délky 32 m)  

Druh stavby: 
Stavba technické infrastruktury, jakožto nadzemní vedení distribuční soustavy elektřiny včetně 
podpěrných bodů 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. 

 

Pro odstranění části stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba “Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ (IE-12-2006453) (SO 03 Demontáž vrchního vedení 

NN celkové délky 1537 m vč. 27 podpěrných sloupů)ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 
5. stavebního zákona bude odstraněna v souladu s grafickou přílohou společného rozhodnutí, kterou 
je Koordinační výkres, název výkresu: „Plán demontáže“ klad listů č.1 a č.2 (dále též „Grafická příloha 
společného rozhodnutí“), a která je součástí společné dokumentace, jenž vypracoval Ing. Martin Vais, 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace 0601574, a který je grafickou 
přílohou tohoto rozhodnutí ve věci;  
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2.  Stavba bude odstraněna dle společné dokumentace vypracované Ing. Martinem Vaisem, 

autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace 0601574, která 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.   Po dokončení demoličních prací budou pozemky a stavby dotčené těmito pracemi uvedeny do 
náležitého stavu.  

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

7.   Žadatel zajistí, aby odstranění staveb bylo provedeno oprávněným stavebním podnikatelem dle 
ustanovení § 128 odst. 5 stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) 
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. 

 8.    Žadatel 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.  

9.    Žadatel je povinen oznámit stavebnímu úřadu případné závady vzniklé v průběhu prací spojených  
        s odstraňováním předmětné stavby.  

10.  Žadatel je povinen zajistit, aby v rámci bouracích prací bylo postupováno šetrně s co nejmenším  
negativním vlivem na okolí (tj. je třeba eliminovat zejména hlučnost, prašnost).  

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

12.  Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s demolicí 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“), zejména podmínkami vyplývající z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 
24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 ze dne 28.12.2017 pod zn.: 
0100851366 aktualiz. dne 30.01.2019 pod zn.: 0101051561; GridServices, s.r.o., IČO 27935311, 
Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, ze dne 12.03.2018, zn.: 5001677530, které jsou 
nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace.  

13. Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s demolicí stavby soulad s podmínkami 
vyjádřenými ve stanovisku silničního správního úřadu Obce Třebihošť, IČO, ze dne 18.04.2018 pod 
zn.:69/2018 a s podmínkami vyjádřenými ve stanovisku Obce Třebihošť, jakožto vlastníka technické 
infrastruktury ze dne 18.04.2018, zn.: 70/2018, které jsou nedílnou součástí dokladové části 
ověřené dokumentace.  

14. Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s demolicí stavby soulad s podmínkami 
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 
30.01.2018 pod č.j.: MUDK-OŽP/421-2018/nyp454-2018, které je nedílnou součástí dokladové části 
ověřené dokumentace.  

15.  Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s demolicí stavby soulad se zákonem  
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č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zejména 
podmínky vyplývající z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 
04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3- Žižkov ze dne 16.08.2017 pod č. j.: 69190517 a ze 
dne 28.02.2018, č.j.: POS 173/18, které jsou nedílnou součástí dokladové části ověřené 
dokumentace.  

16. Žadatel zajistí zejména podmínky v průběhu provádění prací spojených s demolicí stavby vyplývající 
z vyjádření společnosti Vodohospodářské služby RT, s.r.o. ze dne 23.08.2017 aktualiz. dne 
24.10.2018, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace.  

17.   Prostor demolice bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.  

18.   Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

19.   Odstranění stavby dožilého vedení (SO 03 Demontáž vrchního vedení NN celkové délky 1537 m vč.  
27 podpěrných sloupů) bude provedeno po vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí 
ke stavbě umístěné ve výroku č. II tohoto rozhodnutí „Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“.  

20.   Po vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí  na povolenou stavbu dojde k přepojení 
dožilého vedení tak, by nedošlo k nepřiměřenému přerušení dodávky el. energie v předmětné 
oblasti. 

21.  Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.   

 

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 na podkladě plné moci ING services CZ s.r.o., IČO 27554856, Strážní č.p. 168, Volanov,  
 541 01  Trutnov 1 
Jiří Fiedler, nar. 13.05.1950, Na Balkáně č.p. 2075/70, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Josef Fof, nar. 17.08.1951, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Danuše Fofová, nar. 21.03.1955, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vladimír Bína, nar. 25.01.1967, Horní Dehtov č.p. 29, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jaromír Hák, nar. 07.12.1995, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Lukáš Hák, nar. 24.05.1991, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Hana Dolečková, nar. 24.01.1930, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Stanislav Oplištil, nar. 28.09.1948, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Věra Oplištilová, nar. 25.02.1952, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Kateřina Horáčková, nar. 27.06.1973, Bezručova č.p. 1398, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jaroslav Hák, nar. 25.09.1991, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Michal Hák, nar. 29.07.1996, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Václav Hák, nar. 23.10.1994, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Miroslava Háková, nar. 11.05.1935, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jitka Bičišťová, nar. 12.02.1941, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vladislav Rejl, nar. 16.01.1938, Elišky Krásnohorské č.p. 2345, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vlastimil Rejl, nar. 17.11.1959, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Marie Holá, nar. 25.09.1942, 5. května č.p. 151, 384 51  Volary 
František Pihlík, nar. 08.02.1950, Horní Dehtov č.p. 37, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Josef Pihlík, nar. 03.10.1946, Jungmannova č.p. 1216, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zdeňka Vojtěchová,  nar. 11.06.1951, Sídl. Míru č.p. 48, 384 51  Volary 
Viktor Dufek, nar. 03.09.1957, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Libor Kňourek, nar. 05.12.1982, Horní Dehtov č.p. 5, 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 
Vlastimil Hlaváček, nar. 19.03.1970, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jana Klustová, nar. 12.04.1970, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO 49241257, Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, 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 1 
Věra Dégrová, nar. 18.11.1945, Horní Dehtov č.p. 27, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vlastimil Svoboda, nar. 02.11.1980, Vidonice č.p. 7, 507 82  Pecka 
Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Jiří Bičiště, nar. 07.07.1940, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Světlana Kursová, nar. 30.01.1965, Pod Safari č.p. 1923, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Marie Krkonošková, nar. 19.11.1946, Horní Dehtov č.p. 20, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jana Liberská, nar. 20.05.1957, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská č.p. 3218/169  

Strašnice, 100 00  Praha 10 
Mgr. Jan Heger, nar. 19.11.1975, Zahradnická 131, Svinary, 500 09 Hradec Králové 9 
Petr Dědič, nar. 02.01.1979, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice 
Veronika Dědičová, nar. 03.09.1982, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice 
Ing. Jarmila Peterová, CSc., nar. 02.11.1948, Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť  

 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Petr Haman, nar. 22.10.1978, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť  
 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Libor Dufek, nar. 28.11.1972, Horní Dehtov č.p. 7, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Viktor Dufek, nar. 24.02.1981, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zdeněk Šedivý, nar. 02.04.1963, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Partner Nemojov 
Eva Šedivá, nar. 27.06.1963, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L. 
Michal Drapela, nar. 22.04.1977, Librantice č.p. 139, 503 46  Třebechovice pod Orebem 
Zdeněk Kolář, nar. 27.04.1924, Horní Dehtov č.p. 23, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Petra Medunová, nar. 26.05.1982, Horní Dehtov č.p. 33, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Tomáš Hlaváček, nar. 21.12.1991, Horní Dehtov č.p. 14, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov, 
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov 61, 543 41 Lánov 

 

Grafická příloha společného rozhodnutí výroku č. I.  

- Koordinační výkres, název výkresu: „Plán demontáže“ klad listů č.1 a č.2  

 

II.  Vydává podle ustanovení § 79 a ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y: 

„Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ 
      (IE-12-2006453)   

na pozemcích: pozemkové parcely číslo (dále též „p.p.č.“) p.p.č. 1260 (ostatní plocha), p.p.č. 559/5 
(ostatní plocha), p.p.č. 722/1 (ostatní plocha), p.p.č. 395(zahrada), p.p.č. 396/3 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 560 (ostatní plocha), p.p.č. 420 (zahrada), p.p.č. 422/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 440/4 (ostatní 
plocha), p.p.č. 441/1 (zahrada), p.p.č. 441/12 (trvalý travní porost), p.p.č. 441/4 (zahrada), p.p.č. 467/3 
(ostatní plocha), p.p.č. 469/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 493/10 (zahrada), p.p.č. 493/8 (zahrada), p.p.č. 
496/1 (zahrada),  p.p.č. 506 (zahrada), p.p.č. 574/2 (zahrada), p.p.č. 507 (zahrada), p.p.č. 513 (zahrada), 
p.p.č. 515/1 (zahrada), p.p.č. 516 (zahrada), p.p.č. 515/2 (orná půda), p.p.č. 518/3 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 579 (ostatní plocha), p.p.č. 510/2 (zahrada), p.p.č. 722/10 (ostatní plocha), p.p.č. 722/9 (ostatní 
plocha), p.p.č. 576 (ostatní plocha), p.p.č. 574/1 (ostatní plocha), p.p.č. 572 (ostatní plocha), p.p.č. 566/2 
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(ostatní plocha), p.p.č. 565/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1038 (ostatní plocha), p.p.č. 548/2 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1060 (ostatní plocha), p.p.č. 1062 (ostatní plocha), p.p.č. 532/8 (ostatní plocha), p.p.č. 532/7 
(ostatní plocha), p.p.č. 532/3 (ostatní plocha), p.p.č. 441/14 (ostatní plocha), p.p.č. 1035 (ostatní 
plocha), p.p.č. 577 (ostatní plocha), p.p.č. 1028 (ostatní plocha), p.p.č. 741 (trvalý travní porost), p.p.č. 
743 (ostatní plocha), p.p.č. 514/2 (zahrada), st.p.č. 150/5 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 29/4 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 46 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 18 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1039 (trvalý travní porost), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 574/3 (ostatní 
plocha), p.p.č. 436/5 (zahrada), p.p.č. 503 (zahrada), p.p.č. 508 (zahrada), st.p.č. 36 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 83/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 104 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 111 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.  40 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 43 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 115 (zastavěná plocha), vše katastrální území 
Horní Dehtov. 

Umisťovaná stavba obsahuje: 
Jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury. 
Stavba řeší umístění nového kabelového vedení NN, které nahrazuje stávající dožilé venkovní vedení.  

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.  

Stavba je rozčleněna na následující stavební objekty: 
SO 01 - Kabelové vedení NN celkové délky 2062 m (AYKY 3x120/70mm2 délky 1046 m, AYKY 3x240/120 

mm2 délky 627 m, AYKY 4x70 mm2 délky 253 m, AYKY 4x35 mm2 délky 136 m) 
SO 02 - Kabelové vedení HDV celkové délky 491 m (AYKY 4x16 mm2) 

Technický popis stavby: 
Z uvolněných vývodů TS TU_0573 Horní Dehtov – u JZD (vrchní vedení, přípojka pro čp. 44) budou 
provedeny severním směrem dva kabelové vývody kabel typu AYKY 3x240 + 120 mm2. U čp. 44 
(truhlárna) bude umístěn rozpojovací pilíř SR402 v níž budou zaústěny oba kabelové vývody. Aby došlo 
k potlačení případných zpětných vlivů bude odběr truhlárny připojen z jednoho kabelu, tento kabel bude 
dále použit pro zokruhování na konec sítě. 

Druhý kabelový vývod bude smyčkovat jednotlivá odběrná místa + odbočky v trase. 

Východním směrem od TS je vybudována zemní kabelová síť, jež napájí venkovní vedení. Venkovní vedení 
bude nahrazeno kabelovým vedením typu AYKY 3x120+70 mm2, jež bude provedeno jako páteřní 
zokruhované kabelové vedení s paprskovými vývody pro odběrná místa. 

Odbočky budou řešeny odpovídajícím kabelem (AYKY 4x35 mm2, 4x70 mm2). 

Kabelové vývody budou vedeny v co největší míře v zeleném pásu, pokud to nebude možné tak 
v chodníku. 

Po dokončení je nutné, aby všechny odběry byly zachovány a z tohoto důvodu z kabelových pojistkových 
pilířů byly navrženy hlavní domovní kabelové přívody do stávajících elektroměrových rozvaděčů.   

Stávající vrchní vedení NN bude v celém úseku stavby demontováno vč. všech podpěrných bodů, konzolí a 
nevyhovujících přípojkových skříní a přípojek, kromě  přípojky pro čp.  36 a sloupu č.17 (SJZ). 

 
Umístění stavby na pozemku: 
SO 01 - Kabelové vedení NN celkové délky 2062 m (AYKY 3x120/70mm2 délky 1046 m, AYKY 3x240/120 

mm2 délky 627 m, AYKY 4x70 mm2 délky 253 m, AYKY 4x35 mm2 délky 136 m) 

pozemkové parcely číslo (dále též „p.p.č.“) 1260 (ostatní plocha), p.p.č. 559/5 (ostatní plocha), p.p.č. 
722/1 (ostatní plocha), p.p.č. 395(zahrada), p.p.č. 396/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 560 (ostatní 
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plocha), p.p.č. 420 (zahrada), p.p.č. 422/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 440/4 (ostatní plocha), p.p.č. 
441/1 (zahrada), p.p.č. 441/12 (trvalý travní porost), p.p.č. 441/4 (zahrada), p.p.č. 467/3 (ostatní 
plocha), p.p.č. 469/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 493/10 (zahrada), p.p.č. 493/8 (zahrada), p.p.č. 496/1 
(zahrada),  p.p.č. 506 (zahrada), p.p.č. 574/2 (zahrada), p.p.č. 507 (zahrada), p.p.č. 513 (zahrada), p.p.č. 
515/1 (zahrada), p.p.č. 516 (zahrada), p.p.č. 515/2 (orná půda), p.p.č. 518/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 
579 (ostatní plocha), p.p.č. 510/2 (zahrada), p.p.č. 722/10 (ostatní plocha), p.p.č. 722/9 (ostatní plocha), 
p.p.č. 576 (ostatní plocha), p.p.č. 574/1 (ostatní plocha), p.p.č. 572 (ostatní plocha), p.p.č. 566/2 (ostatní 
plocha),  p.p.č. 565/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1038 (ostatní plocha), p.p.č. 548/2 (ostatní plocha), p.p.č. 
1060 (ostatní plocha), p.p.č. 1062 (ostatní plocha), p.p.č. 532/8 (ostatní plocha), p.p.č. 532/7 (ostatní 
plocha), p.p.č. 532/3 (ostatní plocha), p.p.č. 441/14 (ostatní plocha), p.p.č. 1035 (ostatní plocha), p.p.č. 
577 (ostatní plocha), p.p.č. 1028 (ostatní plocha), p.p.č. 741 (trvalý travní porost), p.p.č. 743 (ostatní 
plocha), p.p.č. 514/2 (zahrada), st. p. č. 150/5 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 29/4 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st.p.č. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 
27 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 46 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1039 
(trvalý travní porost), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 574/3 (ostatní plocha), vše 
katastrální území Horní Dehtov. 

SO 02 - Kabelové vedení HDV celkové délky 491 m (AYKY 4x16 mm2) 
pozemkové parcely číslo (dále též „p.p.č.“) ) 436/5 (zahrada), p.p.č. 395(zahrada), p.p.č. 422/1 (trvalý 
travní porost), p.p.č. 441/1 (zahrada), p.p.č. 441/4 (zahrada), p.p.č. 493/10 (zahrada), p.p.č. 493/8 
(zahrada), p.p.č. 496/1 (zahrada),  p.p.č. 503 (zahrada), p.p.č. 506 (zahrada), p.p.č. 507 (zahrada), p.p.č. 
508 (zahrada), p.p.č. 510/2 (zahrada), p.p.č. 577 (ostatní plocha), p.p.č. 572 (ostatní plocha), p.p.č. 518/3 
(trvalý travní porost), p.p.č. 579 (ostatní plocha), p.p.č. 515/1 (zahrada), p.p.č. 741 (trvalý travní porost), 
st.p.č. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 129 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st.p.č. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří), ), st.p.č. 83/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st.p.č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 128 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st.p.č. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.  
40 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 29/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 27 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 46 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 115 
(zastavěná plocha), p.p.č. 574/1 (ostatní plocha), vše katastrální území Horní Dehtov. 
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:  

- Území dotčené vlivy je vymezeno ochrannými pásmy, která vyplývají z normových hodnot pro 
jednotlivá podzemní vedení inženýrských sítí a pro jednotlivá zařízení technického vybavení - ČSN 73 
6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dále okolní nemovitosti, které mohou být 
vlivem stavby dotčeny, a to: 
  

 pozemky dotčené ochranným pásmem navrženého kabelového vedení NN:  

Pozemky: pozemkové parcely číslo: 436/5, 436/3, 574/4, 437/2, 1055, 500, 505, 502, 441/13, 
496/3, 448/6, 466/2, 442, 422/2, 1040, 394, 1061, 445/2, vše katastrální území Horní Dehtov.  

Pozemky: stavební parcely číslo: 35, 36, 110, 41, 115, 150/6, 33, vše katastrální území Horní Dehtov. 

 

 okolní nemovitosti: 

Pozemky: pozemkové parcely číslo: 1029, 1022, 1027, 518/1, 518/2, 498/1, 498/2, 496/2, 441/15, 
441/10, 440/2, 440/1, 440/3, 495, 494/1, 501, 1054, 1053, 1093, 1092, 1090, 1052, 436/4, 504, 
511/1, 509/2, 574/5, 509/1, 510/1, 744, 436/10, 436/9, 436/6, 1120, 1119, 1121, 472/12, 467/2, 
441/2, 441/3, 456, 464, 1042, 1063, 445/1, 391, 390/1, 1101, 1064, 1065, 443, 532/4, 532/3, 444, 
532/1, 1059, 532/12, 532/10, 532/9, 532/11, 422/3, 422/4, 561, 1096, 1057, 1058, 418/3, 1061, 
393, 399/2, 392/1, 396/1, 1097, 1099, 1100, vše katastrální území Horní Dehtov; 
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Pozemky: stavební parcely číslo: 173, 48, 125, 124, 123, 170, 169, 159, 158, 161, 162, 160, 155, 39, 
38, 171, 121, 147, 29/5, 133, 137, 26/2, 23, 92, 24/1, 24/2, 25, 149 a stavby, jež jsou jejich součástí 
nebo na nich stojí, vše katastrální území Horní Dehtov. 

 

Pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby se stanoví podmínky: 
1. Stavba se umísťuje dle popisu specifikovaného ve výroku rozhodnutí v souladu s grafickou přílohou 

společného rozhodnutí, kterou je Katastrální situační výkres, název výkresu: „Zákres do KM“ klad 
listů č.1 a č.2 (dále též „Grafická příloha společného rozhodnutí“), a který je součástí společné 
dokumentace, jenž vypracoval Ing. Martin Vais, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 
staveb, číslo autorizace 0601574, a který je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí ve věci (příloha 
pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).  

2. Stavba bude provedena podle dokumentace, za kterou je odpovědný Ing. Martin Vais, autorizovaný 
inženýr pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace 0601574; Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.  

3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, název, IČ a sídlo tohoto stavebního podnikatele 
budou písemně oznámeny stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací a k oznámení bude 
připojen doklad o oprávnění k předmětné činnosti. 

4.    Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.  

5.     Vzájemné vzdálenosti sítí technického vybavení od ostatních podzemních zařízení musí být  
 v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

6. Při umístění stavby 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, zejména podmínkami vyplývající z vyjádření společnosti: 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 ze dne 
28.12.2017 pod zn.: 0100851366 aktualiz. dne 30.01.2019 pod zn.: 0101051561; které je nedílnou 
součástí dokladové části ověřené dokumentace; 

GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, ze dne 
12.03.2018, zn.: 5001677530, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace;  

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3- 
Žižkov ze dne 16.08.2017 pod č. j.: 69190517 a ze dne 28.02.2018, č.j.: POS 173/18, které jsou 
nedílnou součástí dokladové části ověřené dokumentace; 

Obce Třebihošť, ze dne 18.04.2018, zn.: 70/2018, které je nedílnou součástí dokladové části 
ověřené dokumentace; 

Vodohospodářské služby RT, s.r.o.  ze dne 23.08.2017 aktualiz. dne 24.10.2018, které je nedílnou 
součástí dokladové části ověřené dokumentace; 

7. Žadatel zajistí v průběhu umístění a provádění stavby soulad s podmínkami 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 
30.01.2018 pod č.j.: MUDK-OŽP/421-2018/nyp454-2018, které je nedílnou součástí dokladové části 
ověřené dokumentace: 
vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění: 
- Při provádění stavebních prací ani následně nesmí na výše uvedených lesních pozemcích 

docházet ke kácení či poškozování stromů ani jejich kořenových systémů. 
- Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na předmětné lesní pozemky. 
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- Pokud bude výkop probíhat do 2,5 m v blízkosti stromů rostoucích na lesním pozemku, tak bude 

prováděn ruční výkop nebo hloubení s použitím odsávací techniky. Při hloubení výkopů nesmí být 
porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba 
kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před 
účinky mrazu.  

 
Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: 
- Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny 

před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový 
systém.  

- Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl 
prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším  
než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu 
zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů 
nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Stanovené podmínky vycházejí 
z normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 

8. Žadatel zajistí v průběhu umístění a provádění stavby soulad s podmínkami vyjádřenými  
ve stanovisku dotčeného orgánů podle § 4 odst. 6 stavebního zákona vydané Obcí Třebihošť, 
jakožto silniční správní úřad ze dne 18.04.2018 pod zn.: 69/2018, které je nedílnou součástí 
dokladové části ověřené dokumentace. 
- 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. 

- Při provádění stavebních prací musí být zajištěn přístup složek IZS ke všem objektům. 
- V případě znečištění účelových komunikací během provádění stavebních prací, je stavebník 

povinen ihned komunikaci očistit a uvést do původního stavu. 

9. Žadatel zajistí v průběhu umístění a provádění stavby soulad s podmínkou vyjádřenou v rámci 
ústního jednání, kterou podal místostarosta obce Třebihošť, a která byla do protokolu zapsána.  

- Požadujeme v rámci realizace stavby, aby byly zachovány technické parametry a materiálové 
provedení chodníků, respektive na pozemku p.č. 722/9 v k. ú. Horní Dehtov. V daném úseku obec 
Třebihošť požaduje po stavebníkovi, aby si u dodavatele stavby vyměnil 5-ti letou záruku na 
úpravu chodníku.  

10. Před zahájením stavby žadatel zajistí vytyčení veškerých podzemních staveb, technické 
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků 
podzemních staveb, technické infrastruktury a jiných zařízení. 

11. Vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí nesmí být poškozováni. Případné škody na sousedních 
nemovitostech musí být ihned na náklady stavebníka odstraněny, nebo plnohodnotně nahrazeny. 
Pokud nedojde k dohodě mezi stavebníkem a poškozeným, lze uplatnit nároky dle občanského 
zákoníku u soudu.  

12. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.  

13. 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 
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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.  

14. Při provádění stavby musí být dodržovány povinnosti stanovené v jednotlivých právních předpisech  
např. povinnosti podle § 152 a § 153 stavebního zákona.  

15. Před prováděním veškerých zemních prací je nutno splnit podmínky vyplývající ze zákona  
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  

16.  Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů.  

17.  Pro stavbu mohou být použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. Žadatel bude  
uchovávat doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na požádání je předloží 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

18.  Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

   19.  Stavba ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

20.   Žadatel zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření 
předepsané zvláštními právními předpisy; doklady o výsledcích zkoušek a měření budou přiloženy 
stavebnímu úřadu k žádosti o kolaudační souhlas.  

21.  Dokončenou stavbu, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.  
 

Grafická příloha společného rozhodnutí výroku č. II.  

- katastrální situační výkres s vyznačením umístění stavby, název výkresu: „Zákres do KM““ klad listů 
č.1 a č.2 

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 na podkladě plné moci ING services CZ s.r.o., IČO 27554856, Strážní č.p. 168, Volanov,  
 541 01 Trutnov 1 
Josef Fof, nar. 17.08.1951, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Danuše Fofová, nar. 21.03.1955, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vladimír Bína, nar. 25.01.1967, Horní Dehtov č.p. 29, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jaromír Hák, nar. 07.12.1995, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Lukáš Hák, nar. 24.05.1991, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Hana Dolečková, nar. 24.01.1930, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Stanislav Oplištil, nar. 28.09.1948, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Věra Oplištilová, nar. 25.02.1952, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Jaroslav Hák, nar. 25.09.1991, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Michal Hák, nar. 29.07.1996, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Václav Hák, nar. 23.10.1994, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Miroslava Háková, nar. 11.05.1935, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jitka Bičišťová, nar. 12.02.1941, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vladislav Rejl, nar. 16.01.1938, Elišky Krásnohorské č.p. 2345, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vlastimil Rejl, nar. 17.11.1959, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Marie Holá, nar. 25.09.1942, 5. května č.p. 151, 384 51  Volary 
František Pihlík, nar. 08.02.1950, Horní Dehtov č.p. 37, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Josef Pihlík, nar. 03.10.1946, Jungmannova č.p. 1216, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
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Zdeňka Vojtěchová,  nar. 11.06.1951, Sídl. Míru č.p. 48, 384 51  Volary 
Libor Kňourek, nar. 05.12.1982, Horní Dehtov č.p. 5, 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 
Daniel Bureš, nar. 23.01.1975, Sochorova č.p. 1733, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Lumír Klímek, nar. 05.05.1970, Bachmačská č.p. 1228/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2, 
Vlastimil Hlaváček, nar. 19.03.1970, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jana Klustová, nar. 12.04.1970, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO 49241257, Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, 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 1 
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 
Tomáš Pavlík, nar. 02.03.1984, Otradovická č.p. 734/17, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Miloslav Pavlík, nar. 18.09.1948, Cílkova č.p. 640/22, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Jitka Pavlíková, nar. 16.06.1954, Cílkova č.p. 640/22, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Světlana Kursová, nar. 30.01.1965, Pod Safari č.p. 1923, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Marie Krkonošková, nar. 19.11.1946, Horní Dehtov č.p. 20, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jana Liberská, nar. 20.05.1957, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská č.p. 3218/169,  

Strašnice, 100 00  Praha 10 
Petr Dědič, nar. 02.01.1979, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice 
Veronika Dědičová, nar. 03.09.1982, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice 
Ing. Jarmila Peterová, CSc., nar. 02.11.1948, Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť,  

544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Petr Haman, nar. 22.10.1978, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jaroslava Rejlová, nar. 13.01.1964, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Libor Dufek, nar. 28.11.1972, Horní Dehtov č.p. 7, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Viktor Dufek, nar. 24.02.1981, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zdeněk Šedivý, nar. 02.04.1963, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Partner Nemojov 
Eva Šedivá, nar. 27.06.1963, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L. 
Michal Drapela, nar. 22.04.1977, Librantice č.p. 139, 503 46  Třebechovice pod Orebem 
Zdeněk Kolář, nar. 27.04.1924, Horní Dehtov č.p. 23, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Petra Medunová, nar. 26.05.1982, Horní Dehtov č.p. 33, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Tomáš Hlaváček, nar. 21.12.1991, Horní Dehtov č.p. 14, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov 61, 543 41 Lánov 

Hlavními účastníky územního řízení dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu jsou i vlastníci 
pozemku (stavby) dotčení pouze ochranným pásmem navrženého kabelového vedení NN. Jsou jimi: 
Kateřina Horáčková, nar. 27.06.1973, Bezručova č.p. 1398, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Viktor Dufek, nar. 03.09.1957, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Helena Čejková, nar. 21.03.1943, Slovany č.p. 1899, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jiří Bičiště, nar. 07.07.1940, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Mgr. Jan Heger, nar. 19.11.1975, Zahradnická 131, Svinary, 500 09 Hradec Králové 9 
Radek Liberský, nar. 22.05.1979, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Renáta Krkonošková, nar. 02.11 1977, Horní Dehtov 17, 544 01 Třebihošť 
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Odůvodnění: 
Dne 31.01.2018 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2, kterou zastupuje společnost ING services CZ s.r.o., IČO 27554856, Strážní č.p. 
168, Volanov, 541 01  Trutnov 1 (dále též „zástupce žadatele“), žádost o územní souhlas (dále též 
„oznámení záměru“)pro stavbu: „Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“(IE-12-2006453)na pozemcích: 
pozemkové parcely číslo 469/1, 565/1, 105, p.p.č. 150/5, 467/3, 566/2, 559/5, 441/4, 441/1, 1038, 
422/1, 532/3, 1260, 1062, 741, 1060, 532/7, 395, 532/8, 420, 560, 548/2, 396/3, 441/12, 441/14, 440/4, 
493/8, 722/9, 493/10, 496/1, 1028, 518/3, 515/2, 526, 515/1, 514/2, 572, 743, 722/10, 574/1, 574/2, 
506, 510/2, 579, 436/5, 507, 503, 576, 1035 a stavební parcely číslo 105, 83/2, 83/1, 29/4, 27, 26/1, 22, 
18, 19, 33, 47, 46, 111, 43, 89, vše katastrální území Horní Dehtov.  

Stavební úřad po posouzení žádosti o územní souhlas podle ustanovení § 79, § 103 a dále dle ustanovení 
§ 96 a § 90 stavebního zákona došel k závěru, že záměr (umístění stavby) nemá předepsané náležitosti 
podle ustanovení § 96 stavebního zákona.  Oznámení záměru nesplňovalo ve smyslu ustanovení § 96  
odst. 5 stavebního zákona podmínky pro vydání územního souhlasu, neboť neobsahovala zákonné 
náležitosti dle ustanovení § 96 odst. 3, odst. 5 a odst. 11 stavebního zákona. Z výše uvedeného stavební 
úřad ve smyslu ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona dne 01.03.2018 rozhodl usnesením č.j.: 
MUDK-VÚP/25968 -2018/mai4636-2018 o provedení územního řízení; toto usnesení bylo 
oznámeno pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat.  Oznámení záměru se považuje za žádost 
o vydání územního rozhodnutí. Územní řízení je zahájeno právní mocí usnesení o provedení územního 
řízení. V souladu s ustanovením § 73 odst. 1 správního řádu je usnesení, proti kterému nelze podat 
odvolání, v právní moci jakmile bylo oznámeno, a to v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 a § 72 odst. 1 
správního řádu doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Usnesení nabylo právní 
moci dne 02.03.2018. Tímto dnem bylo zahájeno územní řízení ve výše uvedené věci. 

Stavební úřad posoudil podanou žádost podle svého skutečného obsahu se všemi předloženými doklady 
a podklady podle ustanovení § 76, § 79, § 90, § 103, § 104 a § 86 stavebního zákona včetně prováděcích 
předpisů ke stavebnímu zákonu a na základě tohoto prostudování  dne 16.03.2018 pod č.j.: MUDK-
VÚP/31626 -2018/mai4636-2018 vyzval oznamovatele v souladu s ustanovením § 96 odst. 5 
stavebního zákona, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 4 stavebního zákona a ustanovení § 45 odst. 2 
správního řádu k doplnění předložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu 
s ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Rovněž v uvedené výzvě 
oznamovatele upozornil na skutečnost, pokud na základě uvedených doplněných podkladů budou 
zjištěny nové skutečnosti, které bude v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy 
nutné ze strany oznamovatele dokládat a tyto nebudou oznamovatelem v rámci doplnění doloženy, 
stavební úřad opětovně vyzve oznamovatele k odstranění případných nedostatků plynoucích z doplnění. 

Stavební úřad stanovil ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 39 
odst. 1 správního řádu lhůtu k provedení úkonu, tzn. doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby v souladu s výzvou stavebního úřadu a to nejpozději do 30.06.2018. Určením lhůty nebyl ohrožen 
účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Toto usnesení bylo v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 
správního řádu oznámeno pouze oznamovateli, kterému je lhůta určena. Současně stavební úřad 
přerušil s odkazem na výše uvedené, ve smyslu ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, územní 
řízení a to do doby úplného odstranění nedostatků žádosti v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 
správního řádu na dobu nezbytně nutnou, nejpozději však do 30.06.2018.  

Dne 25.05.2018 podal zástupce žadatele žádost o povolení odstranění stavby (zaevidováno pod č.př.: 
VÚP/62773-18/mai) pro stavbu: „Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ (IE-12-2006453) na 
pozemcích: pozemkové parcely číslo 536/5, 574/4, 574/1, 507, 441/14, 511/1, 505, 513, 514/2, 722/9, 
559/5, 441/1, 422/2, 466/2, 1039, 1062, 393, 394, 396/3, 420, 574/3, 506, 510/2, 574/2, 503, 506, 504, 
507, 722/1, 722/10, 572, 743, 515/1, 502, 496/2, 496/1, 493/10, 493/8, 441/13, 441/12, 469/1, 565/1, 
467/3, 441/4, 448/6, 1038, 422/1, 456, 464, 532/3, 1260, 741, 1060, 1061, 548/2, 560 a stavební parcely 
číslo 115, 18, 43, 45, 46, 89, 88, 47, 50, 36, 33, 128, 104, 110, 27, 26/1, 22, vše katastrální území Horní 
Dehtov.  

Po prostudování žádostí dospěl stavební úřad k závěru, že se týkají téhož předmětu, věcně spolu 
souvisejí a rovněž se týkají týchž účastníků řízení a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv 
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a oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby obě řízení byla spojena. Podmínky v území jsou 
jednoznačné, obec Třebihošť, na jehož území je záměr situován, má pro koordinovaný rozvoj vydaný 
územní plán. Vzhledem k uvedenému rozhodl stavební úřad v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 
správního řádu o spojení obou řízení pro předmětnou stavbu (dále jen „společné řízení“). Podle 
ustanovení § 140 odst. 4 správního řádu usnesení o spojení řízení ze dne 25.05.2018 pod č.j.: MUDK-
VÚP/74108-2018/mai4636-2018 bylo vloženo do spisu dne 25.05.2018. Usnesení podle ustanovení § 76 
odst. 3 správního řádu nabylo právní moci dne 25.05.2018. O této skutečnosti byl žadatel vyrozuměn.  

Stavební úřad po prostudování požadovaných podkladů  opakovaně konstatoval, že podklady jsou 
neúplné pro posouzení předmětných žádostí, a na základě uvedeného opakovaně prodlužoval lhůtu 
k provedení úkonu tj. doplnění podaných žádostí v souladu s výzvami stavebního úřadu a zároveň 
prodloužil dobu přerušení společného řízení, nejpozději však do 31.12.2018 (posledním svým usnesením 
č. j . :  MUDK-VÚP/123481 -2018/mai4636-2018) ze dne 14.11.2018. 

Nejzazší datum doručení neúplných podkladů uvedených žádostí bylo žadatelem stavebnímu úřadu 
podáno dne 19.11.2018 zaevidováno pod č.př.: 126187-18/mai, ze kterého je zřejmé, že předmětem 
žádosti o vydání územní rozhodnutí je stavba: „Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ (IE-12-2006453) 
na pozemcích: pozemkové parcely číslo (dále též „p.p.č.“) p.p.č. 1260 (ostatní plocha), p.p.č. 559/5 
(ostatní plocha), p.p.č. 722/1 (ostatní plocha), p.p.č. 395(zahrada), p.p.č. 396/3 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 560 (ostatní plocha), p.p.č. 420 (zahrada), p.p.č. 422/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 440/4 (ostatní 
plocha), p.p.č. 441/1 (zahrada), p.p.č. 441/12 (trvalý travní porost), p.p.č. 441/4 (zahrada), p.p.č. 467/3 
(ostatní plocha), p.p.č. 469/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 493/10 (zahrada), p.p.č. 493/8 (zahrada), p.p.č. 
496/1 (zahrada),  p.p.č. 506 (zahrada), p.p.č. 574/2 (zahrada), p.p.č. 507 (zahrada), p.p.č. 513 (zahrada), 
p.p.č. 515/1 (zahrada), p.p.č. 516 (zahrada), p.p.č. 515/2 (orná půda), p.p.č. 518/3 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 579 (ostatní plocha), p.p.č. 510/2 (zahrada), p.p.č. 722/10 (ostatní plocha), p.p.č. 722/9 (ostatní 
plocha), p.p.č. 576 (ostatní plocha), p.p.č. 574/1 (ostatní plocha), p.p.č. 572 (ostatní plocha), p.p.č. 566/2 
(ostatní plocha), p.p.č. 565/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1038 (ostatní plocha), p.p.č. 548/2 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1060 (ostatní plocha), p.p.č. 1062 (ostatní plocha), p.p.č. 532/8 (ostatní plocha), p.p.č. 532/7 
(ostatní plocha), p.p.č. 532/3 (ostatní plocha), p.p.č. 441/14 (ostatní plocha), p.p.č. 1035 (ostatní 
plocha), p.p.č. 577 (ostatní plocha), p.p.č. 1028 (ostatní plocha), p.p.č. 741 (trvalý travní porost), p.p.č. 
743 (ostatní plocha), p.p.č. 514/2 (zahrada), st.p.č. 150/5 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 29/4 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 46 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 18 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1039 (trvalý travní porost), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 574/3 (ostatní 
plocha), p.p.č. 436/5 (zahrada), p.p.č. 503 (zahrada), p.p.č. 508 (zahrada), st.p.č. 36 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 83/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 104 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 111 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.  40 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 43 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 115 
(zastavěná plocha), vše katastrální území Horní Dehtov a žádost o povolení odstranění části stavby pro 
stavbu: „Horní Dehtov, rekonstrukce vedení NN“ (IE-12-2006453) na pozemcích: p.p.č. 436/5 (zahrada), 
p.p.č. 574/4 (zahrada), p.p.č. 574/1 (ostatní plocha), p.p.č. 507 (zahrada), p.p.č. 441/14 (ostatní plocha), 
p.p.č. 511/1 (zahrada), p.p.č. 505 (zahrada), p.p.č. 513 (zahrada), p.p.č. 514/2 (zahrada), p.p.č. 722/9 
(ostatní plocha), st.p.č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 559/5 (ostatní plocha), p.p.č. 441/1 
(zahrada), p.p.č. 422/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 466/2 (zahrada), p.p.č. 1039 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 1062 (ostatní plocha), p.p.č. 393 (zahrada), p.p.č. 394 (zahrada), p.p.č. 396/3 (trvalý travní porost), 
st.p.č. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 420 (zahrada), st.p.č. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 574/3 (ostatní plocha), p.p.č. 506 (zahrada), p.p.č. 510/2 (zahrada), st.p.č. 45 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 574/2 (zahrada), st.p.č. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 503 (zahrada), p.p.č. 504 
(zahrada), p.p.č. 507 (zahrada), st.p.č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 722/1 (ostatní plocha), 
p.p.č. 722/10 (ostatní plocha), p.p.č. 572 (ostatní plocha), st.p.č.  47 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
743 (ostatní plocha), p.p.č. 515/1 (zahrada), st.p.č. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 36 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 502 (zahrada), p.p.č. 496/1 (zahrada), st.p.č. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 493/10 (zahrada), st.p.č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 493/8 (zahrada), p.p.č. 441/12 
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(trvalý travní porost), p.p.č. 469/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 565/1 (ostatní plocha), p.p.č. 467/3 
(ostatní plocha), st.p.č. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 441/4 (zahrada), p.p.č. 448/6 (ostatní 
plocha), p.p.č. 1038 (ostatní plocha), p.p.č. 422/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 456 (zahrada), p.p.č. 464 
(ostatní plocha), st.p.č. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 532/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1260 
(ostatní plocha),  st.p.č. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 
19 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 741 (trvalý travní porost), p.p.č. 1060 (ostatní plocha), p.p.č. 1061 
(zahrada), p.p.č. 548/2 (ostatní plocha), p.p.č. 560 (ostatní plocha), p.p.č. 576 (ostatní plocha), p.p.č. 579 
(ostatní plocha), st.p.č. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 441/13 (ostatní plocha), st.p.č. 41 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.  37 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 496/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 436/4 (trvalý 
travní porost), st.p.č. 150/6 (zastavěná plocha a nádvoří), vše katastrální území Horní Dehtov. 

Dne 04.02.2019 bylo žadatelem doloženo aktualizované sdělení o existenci sítí energetického zařízení 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zaevidováno pod č.př.: 12432-19/mai. 

Stavební úřad po prostudování doplněných žádostí dne 18.12.2018 svým opatřením vydaným pod 
č. j . :   MUDK-VÚP/130237 -2018/mai4636-2018 a dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního 
zákona příslušný k vydání územního rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona 
a dle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu oznámil zahájení územního řízení s velkým počtem 
účastníků řízení a současně dle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a dle ustanovení § 144 odst. 6 
správního řádu oznámil zahájení řízení o povolení odstranění stavby podle ustanovení § 128 stavebního 
zákona s velkým počtem účastníků řízení (dále jen „společné řízení“) dotčeným orgánům a známým 
účastníkům společného řízení a současně nařídil k projednání podaných žádostí ústní jednání na den  
24. ledna 2019 (čtvrtek) v 09:00 hodin se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem, 1. patro, dveře č. 223. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol. Zároveň 
je upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům a závazným stanoviskům nebude 
přihlédnuto. 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 společného rozhodnutí, 
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 případě, že v průběhu 
společného řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady, ani nenastanou další pro průběh řízení 
podstatné skutečnosti, bude po uplynutí stanovené lhůty stavebním úřadem ve věcech projednávaných 
ve společném řízení rozhodnuto. Stavební úřad upozornil účastníky řízení, že tato lhůta sloužila pouze 
k seznámení s kompletním spisem před vydáním společného povolení ve věci, nikoliv o další lhůtu pro 
uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, 
k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 
stavebního zákona. 

Neboť se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků řízení, s režimem dle ustanovení § 144 správního 
řádu, stavební úřad oznámení o zahájení společného řízení doručoval vedlejším účastníkům řízení dle 
ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s ustanovením § 87 
odst. 3 stavebního zákona je identifikoval označením pozemku a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

Ve společném řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků 
pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl 
stanoven okruh účastníků společného řízení následovně: 

Stavební úřad okruh účastníků pro společné řízení vymezil dle ustanovení § 27 odst. 1  a 2 správního 
řádu (řízení o odstranění stavby) a podle ustanovení § 85 stavebního zákona (územní řízení): kromě 
žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dále vymezil na vlastníky 
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; na vlastníky (správce) staveb technické a 
dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou; a dále osoby, které mají vlastnické nebo jiné 
věcné právo jednak k sousedním pozemkům (a stavbám na nich), ale i vzdálenějším nemovitostem, které 
by mohly být tímto rozhodnutím přímo dotčeny: 
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Účastníci územního řízení a řízení o povolení odstranění stavby: 
Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1  
písm. a) správního řádu: 
Žadatel 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, kterou  
zastupuje na podkladě plné moci  
ING services CZ s.r.o., IČO 27554856, Strážní č.p. 168, Volanov, 541 01  Trutnov 1 

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1  
správního řádu: 
Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn 
Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
 
Účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona  a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu (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). Jsou jimi:  
Jiří Fiedler, nar. 13.05.1950, Na Balkáně č.p. 2075/70, 130 00  Praha 3-Žižkov, 
Josef Fof, nar. 17.08.1951, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Danuše Fofová, nar. 21.03.1955, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vladimír Bína, nar. 25.01.1967, Horní Dehtov č.p. 29, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jaromír Hák, nar. 07.12.1995, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Lukáš Hák, nar. 24.05.1991, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Hana Dolečková, nar. 24.01.1930, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Stanislav Oplištil, nar. 28.09.1948, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice, 
Věra Oplištilová, nar. 25.02.1952, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice, 
Kateřina Horáčková, nar. 27.06.1973, Bezručova č.p. 1398, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslav Hák, nar. 25.09.1991, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Michal Hák, nar. 29.07.1996, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Václav Hák, nar. 23.10.1994, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Miroslava Háková, nar. 11.05.1935, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jitka Bičišťová, nar. 12.02.1941, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vladislav Rejl, nar. 16.01.1938, Elišky Krásnohorské č.p. 2345, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vlastimil Rejl, nar. 17.11.1959, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Marie Holá, nar. 25.09.1942, 5. května č.p. 151, 384 51  Volary, 
František Pihlík, nar. 08.02.1950, Horní Dehtov č.p. 37, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Josef Pihlík, nar. 03.10.1946, Jungmannova č.p. 1216, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeňka Vojtěchová,  nar. 11.06.1951, Sídl. Míru č.p. 48, 384 51  Volary, 
Viktor Dufek, nar. 03.09.1957, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Libor Kňourek, nar. 05.12.1982, Horní Dehtov č.p. 5, 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, 
Daniel Bureš, nar. 23.01.1975, Sochorova č.p. 1733, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Renáta Krkonošková, nar. 02.11 1977, Horní Dehtov 17, 544 01 Třebihošť, 
Lumír Klímek, nar. 05.05.1970, Bachmačská č.p. 1228/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2, 
Vlastimil Hlaváček, nar. 19.03.1970, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jana Klustová, nar. 12.04.1970, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO 49241257, Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov, 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, 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 1, 
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, 
Tomáš Pavlík, nar. 02.03.1984, Otradovická č.p. 734/17, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411, 
Miloslav Pavlík, nar. 18.09.1948, Cílkova č.p. 640/22, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411, 
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Jitka Pavlíková, nar. 16.06.1954, Cílkova č.p. 640/22, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411, 
Vlastimil Svoboda, nar. 02.11.1980, Vidonice č.p. 7, 507 82  Pecka, 
Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice, 
Jiří Bičiště, nar. 07.07.1940, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Světlana Kursová, nar. 30.01.1965, Pod Safari č.p. 1923, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Marie Krkonošková, nar. 19.11.1946, Horní Dehtov č.p. 20, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jana Liberská, nar. 20.05.1957, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská č.p. 3218/169,  

Strašnice, 100 00  Praha 10, 
Jan Heger, nar. 19.11.1975, Zahradnická 131, Svinary, 500 09 Hradec Králové 9, 
Petr Dědič, nar. 02.01.1979, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice, 
Veronika Dědičová, nar. 03.09.1982, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice, 
Ing. Jarmila Peterová, CSc., nar. 02.11.1948, Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť,  

544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Petr Haman, nar. 22.10.1978, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jaroslava Rejlová, nar. 13.01.1964, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Libor Dufek, nar. 28.11.1972, Horní Dehtov č.p. 7, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Obec Třebihošť, IČO 00278378, Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Radek Liberský, nar. 22.05.1979, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Helena Čejková, nar. 21.03.1943, Slovany č.p. 1899, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Viktor Dufek, nar. 24.02.1981, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeněk Šedivý, nar. 02.04.1963, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Partner Nemojov, 
Eva Šedivá, nar. 27.06.1963, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L., 
Michal Drapela, nar. 22.04.1977, Librantice č.p. 139, 503 46  Třebechovice pod Orebem, 
Zdeněk Kolář, nar. 27.04.1924, Horní Dehtov č.p. 23, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Petra Medunová, nar. 26.05.1982, Horní Dehtov č.p. 33, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Tomáš Hlaváček, nar. 21.12.1991, Horní Dehtov č.p. 14, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov, 
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, Horní Lánov 61, 543 41 Lánov 

Účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu (osoby, 
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným rozhodnutím přímo dotčeno) 

(Veřejnou vyhláškou) 
V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou vedlejší účastníci dle ustanovení § 85 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona a dále vedlejší účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu  
(osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným rozhodnutím přímo dotčeno)  identifikováni označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 

Pozemky: pozemkové parcely číslo: 1029, 1022, 1027, 518/1, 518/2, 498/1, 498/2, 496/2, 441/15, 
441/10, 440/2, 440/1, 440/3, 495, 494/1, 501, 1054, 1053, 1093, 1092, 1090, 1052, 436/4, 504, 511/1, 
509/2, 574/5, 509/1, 510/1, 744, 436/10, 436/9, 436/6, 1120, 1119, 1121, 472/12, 467/2, 441/2, 441/3, 
456, 464, 1042, 1063, 445/1, 391, 390/1, 1101, 1064, 1065, 443, 532/4, 532/3, 444, 532/1, 1059, 
532/12, 532/10, 532/9, 532/11, 422/3, 422/4, 561, 1096, 1057, 1058, 418/3, 1061, 393, 399/2, 392/1, 
396/1, 1097, 1099, 1100, vše katastrální území Horní Dehtov 

Pozemky: stavební parcely číslo: 173, 48, 125, 124, 123, 170, 169, 159, 158, 161, 162, 160, 155, 39, 38, 
171, 121, 147, 29/5, 133, 137, 26/2, 23, 92, 24/1, 24/2, 25, 149 a stavby, jež jsou jejich součástí nebo na 
nich stojí, vše katastrální území Horní Dehtov. 

Na podkladě výše uvedených skutečností stavební úřad přiznal stavebníkovi postavení účastníka řízení. 
Účastník řízení je uveden v rozdělovníku rozhodnutí. 

Vzhledem k navrženému záměru, kdy není možné jednoznačně určit definitivní okruh účastníků 
společného řízení, co by osob, které by navrhovaným záměrem v území mohly být dotčeny ve svých 
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vlastnických či jiných věcných právech k sousedním pozemkům nebo stavbách na nich, stavební úřad 
v oznámení o zahájení společného řízení současně uvedl tuto skutečnost: 

„V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků 
společného řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným 
pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbách na nich, nebo jim právo účastenství 
stanoví zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat a to písemnou formou 
adresovanou na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor výstavby a ÚP. O skutečnosti, zda osoba 
domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a 
to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu.“ 

Na základě výše uvedeného měly možnost i další osoby nad rámec vymezeného okruhu účastníků se 
domoci práva účastenství v daném společném řízení. Této možnosti však nikdo nevyužil. 

V průběhu společného řízení žádný z účastníků řízení nevyužil možnosti k nahlížení do spisu. Ve lhůtě, 
která byla v oznámení o zahájení společného řízení stanovena pro podání námitek, tj. nejpozději do 15 
dnů od doručení tohoto oznámení, žádný z účastníků námitky neuplatnil, dotčené orgány neuplatnily 
žádná další stanoviska. Nejzazší datum doručení oznámení je dle písemného dokladu (vyvěšení veřejné 
vyhlášky) 04.01.2019. K podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.  

Dne 24.01.2019 od 9:00 hodin se uskutečnilo ústní projednání v rámci společného řízení  se schůzkou 
pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1. patro, dveře č. 223,  
o jehož průběhu byl sepsán protokol, jenž je součástí spisu věci se týkajícího.  Ústního jednání se kromě 
zástupců žadatele zúčastnili starostka obce Tebihošť paní Iva Gracíková; místostarosta obce Třebihošť 
pan Jaroslav Krkonoška;  Martin Stránský, nar. 26.09.1963, Třebihošť 28 (zastupitel obce Třebihošť); pan 
Valeš, jakožto zástupce Správy silnic Královéhradeckého kraje; Helena Čejková, nar. 21.03.1943, Slovany 
1899, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol, zúčastnění byli 
seznámeni s obsahem spisu a s dokumentací navrženého záměru, a dále byli poučeni o možnosti 
uplatnění námitek. Při ústním jednání zúčastnění neměli námitky k projednávanému záměru, pouze 
stavebním úřadem byla do protokolu zapsána podmínka pro realizaci stavby, kterou uplatnil 
místostarosta obce Třebihošť Jaroslav Krkonoška. Stavební úřad zahrnul podmínku do výroku č. II tohoto 
rozhodnutí, bod 9. 

Stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil předložené žádosti dle ustanovení § 76; § 79;  
§ 90; § 103; § 86; 128 stavebního zákona včetně prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu, projednal 
je s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Posouzení navrženého záměru z hlediska územně plánovací dokumentace: 
Po prostudování platného územního plánu ve znění změny č. 1 je navržený záměr v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Orgán 
územního plánování v rámci koordinovaného stanoviska vydal závazné stanovisko k navrženému záměru 
a na základě posouzení s platným územním plánem stanovil, že záměr je přípustný za dodržení 
stanovených podmínek. Stavební úřad se ztotožnil se závěrem uvedeného stanoviska, vyhodnotil, že 
navržený záměr není v rozporu s právními předpisy a správními rozhodnutími, neboť podkladem pro 
rozhodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska dotčených orgánů (uvedená 
níže). Z žádného posouzení navrženého záměru dotčeného orgánu nevyplývá, že by byl jakýmkoliv 
způsobem ohrožen veřejný zájem nebo ohrožen a práva (subjektivní) jednotlivých účastníků řízení. 
Realizací záměru nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území. 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivů na ŽP.  
Uvedený záměr se podle Územního plánu Třebihošť ve znění Změny č. 1 nachází v zastavěném území ve 
stabilizovaných plochách se způsobem využití SV – plochy obytné smíšené – venkovské, DS – dopravní 
infrastruktura – silniční a VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba. Pro plochu SV a VD je 
mimo jiné v územním plánu určeno jako podmíněně přípustné využití plochy související dopravní a 
technické infrastruktury pro funkce SV, respektive VD. Pro dotčené plochy SV, VD a DS územní plán 
stanovuje v podmíněně přípustném využití že, ostatní neuvedené funkce 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. Záměr není v rozporu s veřejně 
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prospěšnými zájmy, ani s lokálním územním systémem ekologické stability. Záměr je z hlediska souladu 
s Územním plánem Dvůr Králové nad Labem ve znění Změny č. 1 přípustný.  

Posouzení navrženého záměru 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. Navrhovaný 
záměr s problémy a doporučeními uvedené studie nijak nekoliduje. 
Orgán územního plánování posoudil záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování 
uvedenými v § 18 a 19 stavebního zákona a konstatoval, že neshledal žádný rozpor záměru s uvedenými 
paragrafy. Jelikož při posouzení výše uvedeného záměru neshledal orgán územního plánování 
nepřípustnost tohoto záměru ani v jednom z posuzovaných hledisek, stanovil, že tento záměr je  
přípustný. Orgán územního plánování stanovil pro uskutečnění výše uvedeného záměru podmínky 
vycházející z regulativu podmíněně přípustných funkcí pro plochy se způsobem využití SV, VD a DS. 

S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů: 
Žádosti obsahují veškeré náležitosti, které upravují ustanovení § 86 a § 128 stavebního zákona a ust. § 3 
a ust. § 18o vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu. 
Navržený záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání území tj. vyhl. 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Společná dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby – 
vyhl. 268/2009 Sb.  

S požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu: 
Navržený záměr neklade nové nároky na novou dopravní a technickou infrastrukturu. Navrženým 
záměrem dojde k dotčení ochranného a bezpečnostního pásma plynovodního zařízení, energetického 
zařízení, vodovodního zařízení, komunikačního vedení, veřejných komunikací. 
Podkladem byly stanoviska a souhlasy k výše uvedenému záměru vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury. 

S požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: 
Podkladem pro rozhodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska dotčených 
orgánů. Z žádného posouzení navrženého záměru dotčeného orgánu nevyplývá, že by byl jakýmkoliv 
způsobem ohrožen veřejný zájem nebo ohrožena práva (subjektivní) jednotlivých účastníků řízení. 
Realizací záměru nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území. 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivů na ŽP. 

Žádost byla doložena závaznými stanovisky, rozhodnutí a vyjádřeními těchto dotčených orgánů: 

- MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP ze dne 30.01.2018, č.j.: MUDK-OŽP/421-2018/nyp454-2018 
- koordinované stanovisko dotčených orgánů - vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, 
ochrana ZPF, lesní hospodářství, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, územní plánování, 
památková péče, doprava na pozemních komunikacích, civilní ochrana - souhlasí  s výše uvedeným 
záměrem za stanovených podmínek; 

- MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí ze dne 
17.01.2018 pod č.j.: MUDK-ODP/106259-2017/kap2117-2018, právní moci nabylo dne 03.02.2018; 

- Obec Třebihošť, jakožto silniční správní úřad a z hlediska civilní ochrany  ze dne 18.04.2018, zn.: 
69/2018 – souhlasí za daných podmínek; 

Z hlediska souladu záměru v území s jednotlivými požadavky vlastníků (správců) dopravní a technické 
infrastruktury, které byly zapracovány do tohoto rozhodnutí, byla vydána vyjádření a stanoviska 
vlastníků (správců, provozovatelů) dopravní a technické infrastruktury:   

- Obec Třebihošť ze dne 18.04.2018, zn.: 70/2018 – souhlasí za stanovených podmínek;  

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.05.2018 – souhlas s technickým řešením stavby;  
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- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.12.2017, zn.: 0100851366 aktualizované dne  30.01.2019 pod zn.: 

0101051561  - v zájmovém území se nachází energetické zařízení společnosti - podzemní síť, 
nadzemní síť; 

- GridServices, s.r.o. ze dne 12.03.2018, zn.: 5001677530  - v zájmovém prostoru stavby dojde 
k dotyku s plynárenskými zařízeními: STL plynovod PE 63 a STL plynovodní přípojky PE 32; 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.08.2017, č.j.: 691905/17 - vyjádření ke střetu 
stavby se sítí elektronických komunikací  - ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť   
elektronických komunikací;  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 28.02.2018, č.j.: POS 173/18 – souhlasí za 
stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací; 

- Vodohospodářské služby RT, s.r.o.  ze dne 23.08.2017 aktualiz. dne 24.10.2018 

Jak stavební úřad zjistil ze závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření jednotlivých vlastníků 
technické infrastruktury, jsou návrhem splněny požadavky a podmínky na umístění, její realizaci a 
odstranění části stavby. Z předložených podkladů je zřejmé, že navrženým záměrem nedojde k porušení 
veřejného zájmu. Stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad se zabýval posouzením doložení dokladu souhlasu k umístění stavebního záměru podle  
§ 184a stavebního zákona na pozemku ve vlastnictví cizího vlastníka. Ustanovení § 184a odst. 3 
stavebního zákona stanovuje že: „Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku 
nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem“.  

V ustanovení § 3 odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb., v platném znění) – tzv. zvláštní zákon je 
uvedeno: 
„Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a 
rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení 
výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu 
řádnému provozu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční 
soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k 
rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle 
zákona o vyvlastnění.“ 

V ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění (č. 184/2006 Sb., v platném znění) je uvedeno: 
„Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný 
zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. 
Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu 
vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem.“ 

Dle ustanovení § 2 písm. a) zákona o vyvlastnění je zřejmé, že vyvlastněním se rozumí mimo jiné i 
omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě. 
Omezit vlastnické právo nebo právo odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě pro 
dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem lze pro stavbu buď z důvodu, že se jedná o 
veřejně prospěšnou stavbu veřejné infrastruktury danou stavením zákonem nebo proto, že vyvlastnění 
umožňuje. 

Z výše uvedených ustanovení je patrné, že žadatel o vydání územního rozhodnutí bez vlastnického práva 
či dokladu souhlasu dle ustanovení § 184a stavebního zákona nemá povinnost předložit souhlas jejich 
vlastníka pouze v případě, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.  

Nedoložení vlastnického či jiného práva k pozemku se týká rozhodování v územním řízení. K samotné 
realizaci stavby musí žadatel již právo k pozemku (smlouva, rozhodnutí o vyvlastnění aj.) vlastnit. 

Z předložené dokumentace je zřejmé, že část navrženého stavebního záměru “kabelové zemní vedení 
1kV“ bude realizována ve veřejném zájmu v souladu s ohledem na výše uvedené skutečnosti a žadatel 
nemá povinnost ve smyslu ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona předkládat souhlas jejich vlastníka 
podle § 184a stavebního zákona, jelikož pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě je pro 
požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem, přesto žadatel doložil souhlasy 



Č.j. MUDK-VÚP/14949-2019/mai str. 23 

 
vlastníka pozemku dotčeného stavbou.  Stavební úřad nad rámec výše uvedeného posoudil doložené 
souhlasy  dle ustanovení § 184a stavebního zákona a  opětovně zjistil chyby a nedostatky, které dal 
žadateli na vědomí, ale jejich opravy již nekontroloval, neboť z výše uvedeného došel k závěru, že 
žadatel pro daný návrh předmětné části stavby nemusí dokládat souhlas vlastníka pozemku dotčeného 
stavbou– viz. § 184a odst. 3 stavebního zákona.  

Jak je již výše zmíněno nedoložení vlastnického či jiného práva k pozemku se týká rozhodování 
v územním řízení. K samotné realizaci stavby musí žadatel již právo k pozemku (smlouva, rozhodnutí o 
vyvlastnění aj.) vlastnit. 

Stavební úřad ověřil v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona doložené souhlasy 
podle ustanovení § 184a stavebního zákona k umístění části navrženého stavebního záměru: „nové 
hlavní domovní vedení“. 

Odstraňovaná stavba „Demontáž vrchního vedení NN vč. podpěrných bodů“ je součástí distribuční 
soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb. V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. 
provozovatel distribuční soustavy má právo v souladu se zvláštním právním předpisem zřizovat a 
provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a 
umísťovat v nich vedení, dále je mu umožněno oprávnění v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět 
na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy. Současně 
je oprávněn v nezbytném rozsahu odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci 
odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 
zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu 
neučinil sám vlastník či uživatel. To vše na základě prokazatelného oznámení vlastníkovi, popřípadě 
správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Z téhož ustanovení zákona dále vyplývá, že pro tato výše 
uvedená oprávnění provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití 
cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v tomto odstavci.  
Z výše uvedeného stavební úřad došel k závěru, že žadatel pro část navrženého záměru odstranění části 
stavby nemusí dokládat souhlas vlastníka pozemku dotčeného odstraněním stavby: Demontáž vrchního 
vedení NN vč. podpěrných bodů“. Jiné právo opravňující k odstranění stavby je dáno v energetickém 
zákoně. Tyto dotčené osoby stavební úřad zahrnul mezi hlavní účastníky společného řízení.           
 
Dokumentace pro společné řízení byla vypracována oprávněnou osobou dle § 158 odst. 1 stavebního 
zákona a zákona č. 360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vypracoval a ověřil Ing. Martin Vais, 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace 0601574; 

Vlastnické právo k pozemku a stavby, na kterém má být navržený záměr umístěn a realizován a 
informace o dotčených parcelách si stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí.   

Navrhovaný záměr v území je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:  
Jak již bylo uvedeno výše, navrhovaný záměr v území byl v souladu s příslušnými právními předpisy 
projednán s účastníky řízení.   

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci společného řízení, kteří byli stavebním úřadem stanovení podle ustanovení § 85 stavebního 
zákona a § 27 správního řádu a kteří byli uvedeni v oznámení zahájení společného řízení neuplatnili svá 
stanoviska a námitky podle stavebního zákona, jak jim bylo v rámci poučení v oznámení zahájení 
společného řízení umožněno. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci řízení se k návrhu záměru rozhodnutí nevyjádřili, jak jim bylo v souladu podle stavebního 
zákona v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu umožněno.  

Stavební úřad rovněž v souladu s ustanovením § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil i účinky budoucího 
užívání stavby k povolenému účelu, přičemž shledal, že tyto nebudou překračovat míru přípustnou či 
obvyklou.   
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Správní poplatek za vydání společného povolení, který byl stanoven dle sazebníku správních poplatků 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen.  

Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona a § 144 
správního řádu (počet účastníků je nad 30) účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 a 
dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v ustanovení v § 85 odst. 2 stavebního 
zákona veřejnou vyhláškou. 
 

Závěr: 
Protože stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení záměru, rozhodl způsobem 
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

K ochraně veřejných zájmů dospěl stavební úřad při posuzování žádosti k závěru, že navržený záměr je 
v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v § 18 až 19 
stavebního zákona - příslušný orgán územního plánování vydal v rámci koordinovaného stanoviska 
závazné stanovisko, ve kterém konstatoval, že neshledal žádný rozpor záměru s uvedenými paragrafy a 
záměr je z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný. Stavba je v souladu s požadavky 
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  Vzhledem k tomu, že navržený záměr 
se nachází do 50 m od lesních pozemků, příslušný orgán lesní hospodářství udělil podmíněný souhlas, 
jehož podmínky k zabezpečení ochrany lesních pozemků a lesních porostů během provádění stavby byly 
zapracovány do výrokové části rozhodnutí. Dotčený orgán ochrany přírody a krajiny sdělil, že veřejné 
zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny jsou předmětným záměrem dotčeny a stanovil k její 
realizaci podmínky, které byly rovněž zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Záměr je 
v souladu s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných požadavků na využívání území 
stanovenými vyhláškami č. 268/2009 Sb. a 501/ 2006 Sb., které s umístěním stavby a jejím způsobem 
užívání souvisí a jejím uskutečněním ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, 
pro které by společné povolení o umístění předmětné stavby a o odstranění části stavby nemohl vydat. 

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 

Poučení o odvolání:  
I. Proti výroku č. I rozhodnutí o povolení odstranění části stavby se mohou účastníci řízení o povolení 
odstranění  části stavby 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 územní rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci územního 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).  
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku společného rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení společného rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní 
moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby 
podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.  

Společné rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (§ 93 odst. 1 stavebního zákona). Podmínky 
společného rozhodnutí platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 

Společné rozhodnutí nepozbývá platnosti: 
- bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 

povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. 

Společné rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil 
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena (§ 93 
odst. 5 stavebního zákona). 

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.  

Vypraveno dne 07.03.2019  
 
 

„otisk úředního razítka“  
 
Iva Marková 
Odborná referentka 
 
 

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. 

 

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

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí  oznámení na úřední desce : 
 

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

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí  oznámení způsobem umožňujícím dálkový 
přístup : 

Po sejmutí žádáme Obecní úřad Třebihošť neprodleně o vrácení dokumentu – veřejné vyhlášky 
doplněného potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem.  

 

Obdrží: 
Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona a  § 27 odst. 1  správního řádu: 
Zastupující žadatele (do datové schránky) 
ING services CZ s.r.o., IDDS: 9mfb25x 
 sídlo: Strážní č.p. 168, Volanov, 541 01  Trutnov 1 
obec na jejímž území má být záměr uskutečněn (na dodejku) 
Obec Třebihošť, IDDS: raza7dz 
 sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
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Účastníci dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (vlastníci 
pozemků 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)  (na dodejku, prostřednictvím datové 
schránky) 
Jiří Fiedler, Na Balkáně č.p. 2075/70, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Josef Fof, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Danuše Fofová, Horní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vladimír Bína, Horní Dehtov č.p. 29, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jaromír Hák, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Lukáš Hák, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Hana Dolečková, Horní Dehtov č.p. 24, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Stanislav Oplištil, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Věra Oplištilová, Stupkova č.p. 1570/6, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Kateřina Horáčková, Bezručova č.p. 1398, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jaroslav Hák, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Michal Hák, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Václav Hák, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Miroslava Háková, Horní Dehtov č.p. 16, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jitka Bičišťová, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vladislav Rejl, Elišky Krásnohorské č.p. 2345, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vlastimil Rejl, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Marie Holá, 5. května č.p. 151, 384 51  Volary 
František Pihlík, Horní Dehtov č.p. 37, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Josef Pihlík, Jungmannova č.p. 1216, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zdeňka Vojtěchová, Sídl. Míru č.p. 48, 384 51  Volary 
Viktor Dufek, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
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 
Daniel Bureš, Sochorova č.p. 1733, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Renáta Krkonošková, Horní Dehtov 17, 544 01 Třebihošť, 
Lumír Klímek, Bachmačská č.p. 1228/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 
Vlastimil Hlaváček, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jana Klustová, Horní Dehtov č.p. 26, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb 
 sídlo: Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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 1 
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 
Tomáš Pavlík, Otradovická č.p. 734/17, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Miloslav Pavlík, Cílkova č.p. 640/22, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Jitka Pavlíková, Cílkova č.p. 640/22, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Vlastimil Svoboda, Vidonice č.p. 7, 507 82  Pecka 
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
Jiří Bičiště, Horní Dehtov č.p. 30, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Světlana Kursová, Pod Safari č.p. 1923, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Marie Krkonošková, Horní Dehtov č.p. 20, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jana Liberská, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
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Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 
 sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00  Praha 10 
Jan Heger, Zahradnická 131, Svinary, 500 09  Hradec Králové 9 
Petr Dědič, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice 
Veronika Dědičová, Suchá č.p. 98, 503 15  Nechanice 
Ing. Jarmila Peterová, CSc., Horní Dehtov č.p. 1, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Petr Haman, Horní Dehtov č.p. 12, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jaroslava Rejlová, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Libor Dufek, Horní Dehtov č.p. 7, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Obec Třebihošť, IDDS: raza7dz 
 sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Radek Liberský, Horní Dehtov č.p. 10, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Helena Čejková, Slovany č.p. 1899, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Viktor Dufek, Horní Dehtov č.p. 2, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zdeněk Šedivý, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Partner Nemojov 
Eva Šedivá, Dolní Nemojov č.p. 31, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L. 
Michal Drapela, Librantice č.p. 139, 503 46  Třebechovice pod Orebem 
Zdeněk Kolář, Horní Dehtov č.p. 23, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Petra Medunová, Horní Dehtov č.p. 33, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Tomáš Hlaváček, Horní Dehtov č.p. 14, Třebihošť, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov 

dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky, K) 
Obec Třebihošť, silniční správní úřad, IDDS: raza7dz 
 sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
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,  

náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
 
K vyvěšení: 
Úřední desky: 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Nám. T.G.Masaryka č.p.38,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem 

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

(Veřejnou vyhláškou) 
V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou vedlejší účastníci  dle ustanovení § 85 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona a dále dle § 27 odst. 2 správního řádu  (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným rozhodnutím přímo dotčeno)  identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí: 

Pozemky: pozemkové parcely číslo: 1029, 1022, 1027, 518/1, 518/2, 498/1, 498/2, 496/2, 441/15, 
441/10, 440/2, 440/1, 440/3, 495, 494/1, 501, 1054, 1053, 1093, 1092, 1090, 1052, 436/4, 504, 511/1, 
509/2, 574/5, 509/1, 510/1, 744, 436/10, 436/9, 436/6, 1120, 1119, 1121, 472/12, 467/2, 441/2, 441/3, 
456, 464, 1042, 1063, 445/1, 391, 390/1, 1101, 1064, 1065, 443, 532/4, 532/3, 444, 532/1, 1059, 
532/12, 532/10, 532/9, 532/11, 422/3, 422/4, 561, 1096, 1057, 1058, 418/3, 1061, 393, 399/2, 392/1, 
396/1, 1097, 1099, 1100, vše katastrální území Horní Dehtov 
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Pozemky: stavební parcely číslo: 173, 48, 125, 124, 123, 170, 169, 159, 158, 161, 162, 160, 155, 39, 38, 
171, 121, 147, 29/5, 133, 137, 26/2, 23, 92, 24/1, 24/2, 25, 149 a stavby, jež jsou jejich součástí nebo na 
nich stojí, vše katastrální území  Horní Dehtov. 

 

 


