
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
odbor výstavby a územního plánování  
náměst í  T.  G.  Masary ka 38,  544 17   Dvůr  Krá lové nad  Lab em 

 

Č. j.: VÚP/23142-11/3473-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 5. října 2011 

Oprávněná úřední osoba: Waldhauser Roman, tel.: 499 318 266, e-mail: waldhauser.roman@mudk.cz 

Žadatel 

Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22  Praha 4, zastoupena 
společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ: 27714080, Salaš 99, 763 51  Zlín, dále zastoupena 
Ing. Daliborem Nováčkem, nar. 09.07.1964, Jaroslava Ježka 792, 541 01  Trutnov 1 

Účastníci řízení 

dle rozdělovníku 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 33/11/O 

(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad 
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), správní orgán věcí 
a místem příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vykonávající působnost podle § 190 odst. 1 stavebního 
zákona, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby, kterou dne 17.06.2011 podal Ing. Dalibor Nováček, nar. 09.07.1964, bytem 
Jaroslava Ježka 792, 541 01  Trutnov 1, zastupující na základě plné moci společnost Michlovský - 
- stavební s.r.o., IČ: 27714080, se sídlem Salaš 99, 763 51  Zlín, dále zastupující žadatele, kterým je 
společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22  
Praha 4  (dále též „žadatel“), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního 
zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření, 

rozhodnutí o umístění stavby 

podzemní vedení sítě elektronických komunikací „Zvičina, optický kabel 3GH_BTS_H_TU_TUZVI_OK“ 
v obci Třebihošť, místní části Zvičina, na pozemcích pozemková parcela číslo 453/3 – trvalý travní 
porost a 453/5 – ostatní plocha v katastrálním území Zvičina (dále též „stavba“). 

Rozsah záměru 

� Jedná se o výstavbu ochranných trubek HDPE 40, do kterých bude zafouknut optický kabel pro 
služby sítě elektronických komunikací. Celková délka trasy je cca 110 m. 

 
Trasa pro ochranné trubky vychází z místa stávající trasy trubek HDPE a metalického kabelu 
na pozemku pozemková parcela číslo 453/3 v katastrálním území Zvičina, ve vzdálenosti 3,9 m 
od severozápadní hranice pozemku pozemková parcela číslo 453/4 v katastrálním území 
Zvičina. Trasa nových ochranných trubek pokračuje jihozápadním směrem po pozemku 
pozemková parcela číslo 453/3 v zarostlém terénu náletovými křovinami, cca 40,0 m podél 
severozápadní hranice pozemku pozemková parcela číslo 453/4 a 453/5 v katastrálním území 
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Zvičina. Poté se trasa lomí v travnatém povrchu jihovýchodním směrem a nadále pokračuje 
v odstupové vzdálenosti 2,0 m podél jihozápadní a jihovýchodní hranice pozemku pozemková 
parcela číslo 453/5, kde ve vzdálenosti 2,0 m od jižní hranice pozemku pozemková parcela číslo 
453/4 lomí severozápadním směrem a vstupuje na pozemek pozemková parcela číslo 453/5 
v katastrálním území Zvičina, kde je zakončena v mobilní buňce, do které přechází ze země 
v soustavě kabelových žlabů. 
 

Pro umístění a následnou realizaci stavby se stanoví následující podmínky 

1. Stavba bude půdorysně a výškově uspořádána a umístěna na pozemcích pozemková parcela 
číslo 453/3 – trvalý travní porost a 453/5 – ostatní plocha v katastrálním území Zvičina podle 
dokumentace stavby ZVIČINA, OPTICKÝ KABEL 3GH_BTS_H_TU_TUZVI_OK, kterou vypracoval 
Ing. Dalibor Nováček, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0601668, 
zejména jak je zakresleno ve výkresu číslo D.2 – zákres v katstrální mapě v měřítku 1:500 
z května 2011 a výkresu číslo D.3 – polohopisný plán v měřítku 1:500 ze srpna 2011. 

2. Pro uskutečnění stavby se určují části stavbou dotčených pozemků pozemková parcela číslo  
453/3 a 453/5 v katastrálním území Zvičina jako pozemky stavební. 

3. Při následné realizaci stavby bude respektován stavební zákon a prováděcí vyhlášky. 

4. Stavebník si zajistí před započetím stavby vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží 
podmínky správců jednotlivých sítí. Zejména zajistí ochranu energetického vedení společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. a zajistí ochranu vodovodního řadu Obce Třebihošť, včetně ovládacího 
kabelového vedení v souběhu s tímto řadem. 

5. Při zemních pracích nedojde k poškození stávající zeleně a bude dodržena platná norma ČSN 
839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích, zejména bod 4.10. této normy. 

6. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně a co s největší opatrností tak, aby nedošlo 
k poškození zemnící sítě. 

7. Před započetím stavby bude uzavřena smlouva o věcném břemeni na pozemek pozemková 
parcela číslo 453/5 v katastrálním území Zvičina, který je ve vlastnictví ČR – MO. Přípravu 
smlouvy zajišťuje Bc. Dis. Kubíková Barbora (tel. č. 973 245 787). 

Námitky ani připomínky účastníků řízení nebyly v průběhu územního řízení uplatněny. 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., srávní řád, ve nění pozdějších předpisů, 
na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu 

� Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22  Praha 4, 
zastoupena společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ: 27714080, Salaš 99, 763 51  Zlín, dále 
zastoupena Ing. Daliborem Nováčkem, nar. 09.07.1964, Jaroslava Ježka 792, 541 01  Trutnov 1 

Odůvodnění 

Dne 17.06.2011 podal Ing. Dalibor Nováček, nar. 09.07.1964, bytem Jaroslava Ježka 792, 541 01  
Trutnov 1, zastupující na základě plné moci společnost Michlovský - stavební s.r.o., IČ: 27714080, 
se sídlem Salaš 99, 763 51  Zlín, dále zastupující žadatele, kterým je společnost Telefónica Czech 
Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22  Praha 4, žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby podzemní vedení sítě elektronických komunikací „Zvičina, optický kabel 
3GH_BTS_H_TU_TUZVI_OK“ v obci Třebihošť, místní části Zvičina, na pozemcích pozemková parcela 
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číslo 453/3 – trvalý travní porost a 453/5 – ostatní plocha v katastrálním území Zvičina. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti 
potřebné k řádnému posouzení navrhované stavby, proto v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 
správního řádu vyzval žadatele k doplnění žádosti do 30.09.2011 a současně v souladu s ustanovením 
§ 88 stavebního zákona územní řízení podle § 64 odst. 1 správního řádu usnesením na tuto dobu 
přerušil. Toto usnesení nabylo právní moci dne 04.08.2011.  

Protože dne 12.08.2011 byly žadatelem potřebné doklady k předložené žádosti doplněny a nic 
nebránilo v pokračování územního řízení, stavební úřad opatřením ze dne 29.08.2011 ozámil podle 
§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 04.10.2011. 

Stavební úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska dotčených orgánů, 
námitky nebo návrhy účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději  
při tomto veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

Stavební úřad se v rámci územního řízení zabýval též otázkou vymezení účastníků územního řízení 
podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně 
možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva  
k nemovitostem těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku územního rozhodnutí, a proto jim 
přiznal postavení účastníka řízení. Po oznámení o zahájení řízení se v zákonem stanovené lhůtě 
nepřihlásila za účastníka řízení žádná osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis. 
  
Mezi účastníky územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona byli zahrnuti 
� Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22  Praha 4, 

zastoupena společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ: 27714080, Salaš 99, 763 51  Zlín, dále 
zastoupena Ing. Daliborem Nováčkem, nar. 09.07.1964, Jaroslava Ježka 792, 541 01  Trutnov 1; 

� Obec Třebihošť, IČ: 00278378, Třebihošť 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1. 

Mezi účastníky řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona byli zahrnuti 
� Klub českých turistů, IČ: 00505609, Archeologická 2256/1, Stodůlky (Praha 13), 155 00  Praha 515; 
� VUSS Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2; 
� ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 4; 
� České radiokomunikace a.s., IČ: 27444902, U Nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00  

Praha 3. 

Během probíhajícího řízení nebyly podány žádné námitky ani návrhy účastníků řízení ani žádné 
připomínky veřejnosti. 

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. 
Podmínka dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny, která je obsahem koordinovaného 
závazného stanoviska Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.06.2011, číslo jednací 
OŽP/23147-11/3162-2011/spi, byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Po posouzení 
podmínek závazného stanoviska VUSS Pardubice ze dne 14.10.2010, číslo jednací 7947/09936- 
-ÚP/2010-1420, byla do podmínek rozhodnutí zahrnuta podmínka druhá a třetí s tím, že podmínku 
první stavební úřad neposoudil jako podmínku pro umístění ani následnou realizaci stavby. Současně 
podmínku třetí zahrnul do podmínek rozhodnutí s vědomím toho, že pro realizaci záměru již nebude 
vydáváno stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu, neboť v souladu s ustanovením § 103 
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odst. 1 písm. b) bodu 1. stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu shora 
uvedená stavba nevyžaduje.  

Stavební úřad v rámci územního řízení přezkoumal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  
z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a projednal ji s účastníky územního řízení a stanovil 
podmínky pro umístění stavby. Bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy zájmy 
společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků územního 
řízení, umístění stavby není v rozporu s územním plánem obce Třebihošť a se změnou č. 1 územního 
plánu Třebihošť, a je v souladu s obecnými požadavky na využívání území. Protože stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, rozhodl způsobem uvedeným 
ve výroku územního rozhodnutí. 

Poučení 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabude 
právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci. 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 
u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje 
k rozhodnutí. 

otisk úředního razítka 

Ing. Martin Rudolf 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 

Správní poplatek 

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen správní poplatek podle položky 18 
písmena a) ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí dne 04.10.2011. 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

Vyvěšeno na úřední desce: 

Vyvěšeno dne: ...............................  Sejmuto dne: ............................... 

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti) 
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Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): 

Vyvěšeno dne: ...............................  Sejmuto dne: ............................... 

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup) 

Rozdělovník 

Účastníci řízení podle § 85 odst 1 stavebního zákona (dodejkou) 
 Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22  Praha 4, 

zastoupena společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ: 27714080, Salaš 99, 763 51  Zlín 
 cestou zmocněnce 

� Nováček Dalibor, Ing., nar. 09.07.1964, Jaroslava Ježka 792, 541 01  Trutnov 1 
� Obec Třebihošť, IČ: 00278378, Třebihošť 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
� Klub českých turistů, IČ: 00505609, Archeologická 2256/1, Stodůlky (Praha 13), 155 00  Praha 515 
� VUSS Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
� ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 4 
� České radiokomunikace a.s., IČ: 27444902, U Nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00  

Praha 3 

Dotčené orgány (dodejkou) 
� Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 

544 17  Dvůr Králové nad Labem 
- ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, ochrana ZPF, ochrana lesa, odpadové hospodářství 

� VUSS Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
� Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř. U Přívozu 122, 500 03  Hradec Králové 3, 

IDDS: yvfab6e (pro územní odbor Trutnov) 

K vyvěšení na úřední desku a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému potvrzení  
a vrácení (dodejkou) 
� Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17  Dvůr Králové 

nad Labem 
� Obec Třebihošť, IČ: 00278378, Třebihošť 106, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
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Situace stavby: 

 
 

 
 


