
 
 
 
 
 
 
 
Č.j.: MUO 991/2017/OV/DŠ/2                                                                     25. července  2017 
Spisový znak: 252.3 
Skartační znak: V/5 
Úředně oprávněná osoba: Ing. Dalibor Štěpán 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í   
 

 

Obec České Meziříčí, IČ: 274810, B. Němcové čp. 61, 517 71 České Meziříčí, 
zastoupená na základě plné moci paní Jaroslavou Čmelíkovou, bytem Jiráskova 973, 530 02 
Pardubice,  podala dne 5.5.2017 žádost o vydání územního  rozhodnutí o umístění souboru 
staveb  „Neveřejné části kanalizačních přípojek v ul. Aloise Jiráska, Nerudova, Sokolská, 
v části ulice Nad Dědinou, J. Fučíka a v ul. Nábřežní v Českém Meziříčí“ 

Neveřejné části  kanalizačních přípojek pro stavby v trase kanalizačního řadu  budou 
vedeny po pozemcích jednotlivých vlastníků nemovitostí a budou navazovat na již vysazené 
přípojky realizované na veřejných pozemcích v rámci stavby hlavních kanalizačních řadů. 
Stavby kanalizačních přípojek budou vedeny po pozemcích parc.č. 328, 330, 333, 332, 338/1, 
366/2, 319, 1112/17, 1112/23, 1112/24, 1112/18, 1112/25, 1112/27, 1112/44, 1112/28, 
1112/31, 1112/29, 1112/32, 367, 364/1, 365, 334, 336, 287, 316/1, 315, 288, 291, 313, 293/2, 
309, 292, 308, 295, 305, 297, 301, 249/22, 250, 249/24, 247/3, 247/24, 247/10, 247/4, 245/1, 
247/5, 298, 243, 242, 303, 240, 236, 233/1, 234/1, 227/2, 231, 249/3, 230/8, 230/7, 230/6, 
582, 576/1, 577/2, 578/1, 656, 648, 643, 713 a 707/2, vše v k.ú. České Meziříčí. 

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentací pro územní řízení, 
vypracovanou společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se sídlem Píšovy 820, 537 01 
Chrudim, s datem leden 2017, autorizovanou Ing. Danielem Kotaškou, autorizovaným 
inženýrem pro technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 
0700680, s postupně doplněnou dokladovou částí, obsahující závazná stanoviska dotčených 
orgánů a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury.   
          Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. 
 Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle 
§13 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění ( dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 190 odst. 1 
stavebního zákona, posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 90 stavebního 
zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle  § 92 stavebního zákona  
 

územní rozhodnutí  o  umístění stavby    
 

„Neveřejné části kanalizačních přípojek v ul. Aloise Jiráska, Nerudova, Sokolská, v části 
ulice Nad Dědinou, J. Fučíka a v ul. Nábřežní v Českém Meziříčí“ 
Popis a parametry stavby - kanalizační přípojky (neveřejné části): 
 

o d b o r  v ý s t a v b y  
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno 
tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 
e-mail: stavebni@mu.opocno.cz 
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číslo DP přípojka  č.  p. sběrač délka ( m ) DN materiál spád ( ‰ ) 
1 244 „S1“ 10 150 PP SN16 min 20,00 

3 347 „S1“ 10 150 PP SN16 min 20,00 

5 337 „S1“ 11 150 PP SN16 min 20,00 

6 ( p. p. č. 338/1 ) „S1“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

7 337 „S1“ 11 150 PP SN16 min 20,00 

8 543 „S1“ 3 150 PP SN16 min 20,00 

9 380 „S1“ 5 200 PP SN16 min 20,00 

10 498 „S1“ 14 200 PP SN16 min 10,00 

11 496 „S1“ 4 150 PP SN16 min 20,00 

12 492 „S1“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

13 458 „S1“ 2 150 PP SN16 min 20,00 

14 470 „S1“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

15 491 „S1“ 11 150 PP SN16 min 20,00 

16 499 „S1“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

17 494 „S1“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

18 482 „S1“ 6 150 PP SN16 min 20,00 

19 510 „S1“ 7 150 PP SN16 min 20,00 

20 489 „S1“ 6 150 PP SN16 min 20,00 

21 373 „S1-2“ 15 150 PP SN16 min 20,00 

22 359 „S1-2“ 14 150 PP SN16 min 20,00 

23 379 „S1-1“ 13 150 PP SN16 min 20,00 

24 356 „S1-1“ 20 150 PP SN16 min 20,00 

26 349 „S1-1“ 17 150 PP SN16 min 20,00 

27 381 „S1-1“ 26 150 PP SN16 min 20,00 

28 359 „S1-1“ 14 150 PP SN16 min 20,00 

29 332 „S1-1“ 14 150 PP SN16 min 20,00 

30 382 „S1-1“ 20 150 PP SN16 min 20,00 

32 383 „S1-1“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

33 360 „S1-1“ 16 150 PP SN16 min 20,00 

34 384 „S1-1“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

35 370 „S1-1“ 21 150 PP SN16 min 20,00 

36 385 „S1-1“ 6 150 PP SN16 min 20,00 

37 334 „S1-1“ 19 150 PP SN16 min 20,00 

38 388 „S1-1“ 11 150 PP SN16 min 20,00 

39 501 „S2“ 4 150 PP SN16 min 20,00 

40 322 „S2“ 18 150 PP SN16 min 20,00 

41 489 „S2“ 18 200 PP SN16 min 20,00 

43 403 „S2“ 16 200 PP SN16 min 20,00 

44 450 „S2“ 8 150 PP SN16 min 20,00 

45 270 „S2“ 22 150 PP SN16 min 20,00 

46 396 „S2“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

47 265 „S2“ 14 150 PP SN16 min 20,00 

48 397 „S2“ 4 150 PP SN16 min 20,00 

49 375 „S2“ 19 150 PP SN16 min 20,00 

50 386 „S2“ 12 150 PP SN16 min 20,00 
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číslo DP přípojka  č.  p. sběrač délka ( m ) DN materiál spád ( ‰ ) 
51 376 „S2“ 21 150 PP SN16 min 20,00 

52 387 „S2“ 5 150 PP SN16 min 20,00 

53 357 „S2“ 22 200 PP SN16 min 20,00 

55 364 „S2“ 20 150 PP SN16 min 20,00 

57 354 „S2“ 28 150 PP SN16 min 20,00 

58 355 „S2-2“ 7 200 PP SN16 min 20,00 

59 242 „S2“ 20 150 PP SN16 min 20,00 

61 395 „S2“ 6 200 PP SN16 min 20,00 

62 394 „S2-1“ 11 250 PP SN16 min 10,00 

63 102 „S4“ 7 150 PP SN16 min 20,00 

64 405 „S4“ 8 150 PP SN16 min 20,00 

65 406 „S4“ 8 150 PP SN16 min 20,00 

66 103 „S4“ 4 150 PP SN16 min 20,00 

67 171 „S3“ 45 150 PP SN16 min 20,00 

68 131 „S3“ 20 150 PP SN16 min 20,00 

72 129 „S3“ 12 150 PP SN16 min 20,00 

73 146 „S5“ 6 150 PP SN16 min 20,00 

74 443 „S5“ 15 150 PP SN16 min 20,00 

 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších platných právních předpisů ( dále jen správní řád): 
Obec České Meziříčí, IČ: 274810, 517 71 České Meziříčí 
 
Pro umístění  stavby,  pro projektovou přípravu a pro provedení kanalizačních přípojek  
se stanoví tyto podmínky: 
 
1. Neveřejné části  kanalizačních přípojek, v ul. Aloise Jiráska, Nerudova, Sokolská, v části 

ulice Nad Dědinou, J. Fučíka a v ul. Nábřežní v Českém Meziříčí,  v rozsahu shora 
uvedeného popisu, pro stavby v trase kanalizačního řadu,  budou vedeny po pozemcích 
jednotlivých vlastníků nemovitostí a budou navazovat na již vysazené přípojky 
realizované na veřejných pozemcích v rámci stavby hlavních kanalizačních řadů. Stavby 
kanalizačních přípojek budou vedeny po pozemcích parc.č. 328, 330, 333, 332, 338/1, 
366/2, 319, 1112/17, 1112/23, 1112/24, 1112/18, 1112/25, 1112/27, 1112/44, 1112/28, 
1112/31, 1112/29, 1112/32, 367, 364/1, 365, 334, 336, 287, 316/1, 315, 288, 291, 313, 
293/2, 309, 292, 308, 295, 305, 297, 301, 249/22, 250, 249/24, 247/3, 247/24, 247/10, 
247/4, 245/1, 247/5, 298, 243, 242, 303, 240, 236, 233/1, 234/1, 227/2, 231, 249/3, 230/8, 
230/7, 230/6, 582, 576/1, 577/2, 578/1, 656, 648, 643, 713 a 707/2, vše v k.ú. České 
Meziříčí. 

 
2. Neveřejné části  kanalizačních přípojek, v ul. Aloise Jiráska, Nerudova, Sokolská, v části 

ulice Nad Dědinou, J. Fučíka a v ul. Nábřežní v Českém Meziříčí, v rozsahu shora 
uvedeného popisu ( dále vše jen „stavba“) budou umístěny v souladu  grafickou přílohou 
(výkresy C.2.1, C.2.2) tohoto rozhodnutí, kterou obdrží žadatel a obecní úřad České 
Meziříčí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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3. Provedení neveřejných částí kanalizačních přípojek musí splňovat podmínky a požadavky 
vyjádření společnosti Královéhradecké provozní, a.s. , se sídlem Víta Nejedlého 893, 500 
3 Hradec Králové, ze dne 30.12.2016, pod č.j.: 2040/TD-16:  
 
- Nové neveřejné části kanalizační přípojky budou umístěny vždy POD 

vodovodními přípojkami nebo vodovodními řady v našem provozu, tj. v provozování 
Královéhradecké provozní, a.s. 

- Při křížení nové neveřejné části kanalizační přípojky se stávající přípojkou vody 
je nutno dodržet ČSN 73 60 05 

- V případě souběhu přípojek je nutné dodržet odstup nové neveřejné části 
kanalizační přípojky od stávající vodovodní přípojky minimálně 1 m. 

- Veškeré práce v blízkosti vodovodu požadujeme provádět ručně 
- Případné poškození zařízení vodovodu nebo vodovodní přípojky v našem provozu 

bude naší a.s. neprodleně oznámeno. Případné opravy zařízení vodovodu nebo 
vodovodní přípojky provede výhradně naše a.s. na náklady investora 

- Při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v našem provozu, nesmí být na 
něm ukládán stavební ani výkopový materiál. 

- Pokud by došlo k odchylce od předložené situace, při výkopech a pokládce, 
zhotovitel díla je povinen informovat pracovníky Královéhradecké provozní, a.s. – 
pan Kyral – úsek České Meziříčí, číslo telefonu: 602 786 885 

- Zhotovitel této investiční akce je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké 
provozní, a.s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich 
podmínek a k převzetí zařízení v našem provozování, které bylo stavbou nových 
neveřejných částí kanalizačních přípojek v ulici Al. Jiráska, Nerudova, Sokolská a 
v části ulic Nad Dědinou, J. Fučíka a v ulici Nábřeží v obci České Meziříčí, dotčeno. 

 
4. Provedení neveřejných částí kanalizačních přípojek musí splňovat podmínky vyjádření 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  ze dne 15.12.2016 pod č.j.: 
779481/16:  
        Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné 
pásmo.  
 Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je 
v souladu  s ustanovením §102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního 
vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). 
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož 
i pro důvod vydání Vyjádření, stanovený žadatelem v žádosti. 
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, 
změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v 
žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se 
žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném 
zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení 
realizace stavby ve vyznačeném zájmovém zemí stále odpovídá skutečnosti, to vše v 
závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření 
nastane nejdříve. 
(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které 
jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 
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povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany EK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové 
mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo  
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, nepředstavuje 
dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Jaromír 
Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS). 
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů 
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK 

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly 
projím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora 
označené žádosti, dostupné informace o SEK. 
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data 
užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté 
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez 
souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto 
povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, 
zejména předpisů práva autorského.  
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. na asistenční ice 14 111. 
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.: 
 
I. Obecná ustanovení 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv 
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování 
staveb, řídit se platným právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit 
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě 
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné 
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.  
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy SEK nesmi nepoužívat 
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.  
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, 
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které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho 
povinnosti. 
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí  doby platnosti  tohoto 
Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít  jako podklad pro vytýčení a je potřeb apožádat o 
vydání nového Vyjádření. 
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby 
se jako účastník správního řízení, pro jehož účely  bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen 
kontaktovat POS.  
 
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 
Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné 
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které 
budou a nebo by mohly činnosti provádět. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, 
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřil stranovou a hloubkovou polohu 
PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy 
PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 
uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a 
zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS 
prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloupů SEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem 
(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba pře zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je 
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty 
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.. 
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně 
zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 
povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě 
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit 
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. Komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) 



 7 

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy 
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činností na/v manipulačních a skladových 
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s 
POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením SEK. 
14.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo : 
602413539 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238462690.  
 
III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
1.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit 
u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK. 
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné 
průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 
 
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
1.Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení 
SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do 
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK. 
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových 
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením 
správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení 
silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet 
nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti 
výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit 
činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v 
předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při 
projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu 
radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 
15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, 
konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení 
takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za 
účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti 
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stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, 
povinen kontaktovat POS. 
6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla 
být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných 
technologií. 
 
V. Křížení a souběh se SEK 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. 
ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s 
přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen 
utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy 
hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby 
metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly 
umístěny v hloubce menší než 1 m. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od 
krajního vedení, případně kontaktovat POS. 
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit 
(např. zabetonováním). 
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v 
blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS 
zakreslení v příčných řezech, 
• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 
m, 
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které 
by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré 
případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
kabelovodu. 
 

5. Dále musí být dodrženy podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti 
CETIN a.s., ze dne 10.8.2016 pod zn. POS Li-573/16: 

 
- pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou 
součástí platného vyjádření o existence SEK (667532/16) 
- křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanou kanalizací bude v souladu 
s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí 
- při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník 
společnosti CETIN a.s. ke kontrole. 
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6. Provedení neveřejných částí kanalizačních přípojek musí splňovat podmínky vyjádření 
společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 6.1.2017 pod zn.: 
5001427403: 
V  zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:  STL 
plynovod   PE 110, 90, 63, 50 a  STL plynovodní přípojky PE 32. 
Na základě předložené situace byl předán informační zákres. 
Při stavbě bude docházet  k souběhu a křížení nových i stávajících  podzemních 
inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení  je nutno dodržovat 
veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je 
nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. 
Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytýčení trasy a přesné učení  uložených plynárenského zařízení. 
Stavební objekty ( včetně kanalizačního potrubí, betonových patek apod.) musí být 
umístěny  min. 1,00 m od plynárenských  vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys 
potrubí. 
 
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: 
Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu 
plynárenského zařízení. 
Při křížení plynovodu z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti  signalizačního 
vodiče. 
Pokud realizace stavby  vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského 
zařízení, bude toto  posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny  investorem 
stavby. 
Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti  než  500 mm, 
minimálně však 150 mm, opatří se plynovod v místě křížení PE chráničkou,   přesahující  
stokové  potrubí 1 metr. 
Plynárenské zařízení je dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z toho důvodu je chráněno 
ochranným pásmem  dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení  podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 
vzniklé škody. 
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších                  
předpisů. 
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky  pro provádění stavební činnosti: 
a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska  považují všechny činnosti 

prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek  ( tzn. 
i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud 
by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.), 

b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat 
pouze při dodržení podmínek stanovených  v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto 
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány podle § 68 odst.6 zákona 
č.670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. 
Při každé změně projektu nebo stavby  (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové  stanovisko k této změně, 

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

d) bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,  

e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 

f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 
k ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 

g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 

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

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

j) před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola podmínek stanovených pro 
stavební činnosti kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz 
nebo NONSTOP Zákaznická linka 840 11 33 55). Při  žádosti uvede žadatel naši 
značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.  Povinnost kontroly se 
vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena.  O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní 
přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je 
stavebník povinen za základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby – 
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a 
plynovodními přípojkami. 

k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno 
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu  s 
ČSN EN 12007 – 1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení.  

m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů 
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti 

n) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení 
p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 

přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení 

 
7. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 26.7.2016  
      pod zn.: 0100606689: 
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V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území 
nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: Podzemní síť NN,  
Nadzemní síť NN, Stanice NN, Nadzemní síť VN. 

      Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. 
(energetickýzákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v 
trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. 

      V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného 
pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném 
pásmu (formulář je kdispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v 
ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). 
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění 
některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle 
§47 zákona č. 458/2000Sb.v platném znění. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v 
zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. 

      V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před 
započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím 
Zákaznické linky 840 840 840. 

     Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. 

        
8. Při stavbě musí být dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavba a s prováděním 
činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 25.8.2016  

      pod zn.: 1087892583. 
 

Sdělujeme Vám, že na stavbu „PD - splašková kanalizace v ul. AI. Jiráska, Nerudova, 
Sokolská, v části ul. Nad Dědinou, J. Fučíka a v ul. Nábřežní, České Meziříčí" v k.ú. 
České Meziříčí udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma následujícího 
el. zařízení: 
 
35 kV nadzemní vedení vysokého napětí, linka 0574 35kV 
35 kV stožárová transfor. stanice TS RK_0414 - České Meziříčí Habeš - přípojka 
z VN0574  
35 kV stožárová transfor.í stanice TS RK_0852 – České Meziříčí U řeky - přípojka z 
VN0574  
1 kV podzemní vedení nízkého napětí 
 
Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu : 
 
Stavby musí být umístěny minimálně : 
 
Nadzemní vedení VN 
 
Navržené kanalizační potrubí - bude křižovat stávající nadzemní vedení vysokého 
napětí. Křížení navrženého kanalizačního potrubí s nadzemním vedením VN musí být 
provedeno dle ČSN -EN 50 423 -l(ČSN 33 3301). 
Nejbližší části stožárů silového vedení vysokého napětí včetně uzemnění a základů musí 
být od podzemního kanalizačního potrubí vzdáleny alespoň 5,00 m. V místech křížení 
nesmí být pod vodiče vedení VN umístěny žádné šachty, ventily a čerpací stanice. 
Vedení VN může mít základní bezpečnost. 
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Stožárové transformační stanice 35 kV 
 
Navržené kanalizační potrubí bude umístěno do ochranného pásma stávající stožárové 
transformační stanice. 
 
Kanalizační potrubí - musí být provedeno tak, aby nejbližší část transformační stanice 
(stožárové čtyřsloupové TS RK 0414 ) a TS RK _852 ( stožárové dvousloupové ) včetně 
uzemnění a základů byla od podzemního potrubí vzdálena alespoň 4,00 m. V blízkosti 
trafostanice (ve vzdálenosti minimálně 5 m) nesmí být do potrubí umisťovány žádné 
šachty, ventily a čerpací stanice. 
Vedení VN může mít na transformační stanici základní bezpečnost. 
 
Kabelové vedení 1 kV 
 
Navržené kanalizační potrubí bude v souběhu a bude křižovat stávající kabelové 
vedení 1 kV. 
Křížení a souběh navrženého kanalizačního potrubí se stávajícím kabelovým vedením 1 
kV musí být proveden dle ČSN 73 6005. 
 
Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stávajícího kabelového vedení 1 kV a 
navrženého kanalizačního potrubí musí být alespoň 0,50 m. 
 
Nejmenší svislá vzdálenost při křížení stávajícího kabelového vedení 1 kV a navrženého 
kanalizačního potrubí musí být alespoň 0,30 m. 
Kabelové vedení 1 kv musí být před zahájením stavby na místě vytyčeno! 
 
Nadzemní vedení NN není ve smyslu § 46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění chráněno 
ochrannými pásmy. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je 
nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302. Při provádění zemních 
prací nesmí být narušena stabilita podpěr stávajícího nadzemního vedení NN. 
 
Povoleny činností *): 1, 2, 4 
 
*) Legenda povolených činností: 
1 - stavební práce 2 - zemní práce 3 - kácení a prořez 
4 - umístění stavby 5 - skladování hořlavin 6 - skladování výbušnin 
 
Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES: 

Platnost tohoto souhlasuje vázána na dodržení následujících podmínek: 

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

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

- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a 
budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno 
pouze po souhlasu vydaném naší společností. 
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- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k našemu zařízení. 

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

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

- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou 
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy 
nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením 
výše uvedených podmínek. 

- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně 
výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru 
terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník - vozovka/, bude nutno 
provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (CSN 73 6005). V tomto 
případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy. 

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k 
nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
(www.cezdistribuce.czJ 

- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně 
oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti. 

- Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. 
- Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené 

stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí. 
 
9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky stanoviska  odboru rozvoje města, 

Městského úřadu Dobruška ze dne 21.12.2016  pod č.j. MUD 5677/2016 OM/PS:  
 
Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, povinen oznámit 
archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně oprávněné organizaci, např. 
Muzeu, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu.  
V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou 
dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na této akci. Nejpozději 10 
pracovních dnů předem stavebník nebo investor písemně oznámí vybranému 
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. 
Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, oznámí 
toto stavebník ve smyslu § 23 odst.2 cit, zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu 
muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu. 

 
10. Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška,  ze  dne 26.4.2017 pod 

spis.zn.:  MUD 1649/2017/OVŽP/DM: 

Odpadové hospodářství: 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nemáme připomínky. 
Nevyužitý odpadní stavební bude uložen na řízené skládce odpadů a doklady budou u 
investora stavby k nahlédnutí 
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Ochrana přírody a krajiny: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
upozorňujeme, že pokud by v rámci plánované akce mělo dojít ke kácení stromů o obvodu 
větším než 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí), je nutné požádat o povolení kácení 
předmětných dřevin, včetně návrhu náhradní výsadby. Žádost o povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les podává vlastník pozemku ěi nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se 
souhlasem vlastníka pozemku na příslušném obecním úřadě, v tomto případě na Obecním 
úřadě České Meziříčí. Povolení kácení není třeba pro ovocné dřeviny rostoucí na 
pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku 
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň. 
 
Ochrana ZPF: 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu souhlasíme s vedením trasy 
kanalizačních přípojek dle předložené dokumentace a nemáme k výše uvedenému záměru 
připomínek. Správní orgán upozorňuje, že dle ust. § 8 zákona ě. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, jsou právnické a fyzické osoby 
provozující stavební činnosti povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního 
fondu, zejména skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji 
uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše. Dále jsou povinny učinit 
opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Zároveň upozorňujeme, že při budování 
podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací dále 
povinni provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich 
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na 
zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám a 
zároveň také včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popř. s nájemcem 
dotčeného pozemku. 

O d ů v o d n ě n í  
 

Dnem podání žádosti o vydání  územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení o 
umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení s velkým počtem účastníků 
řízení, ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 
stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, stavebníkům, kteří jsou 
účastníky řízení uvedenými v § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona  a v § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu a dotčeným orgánům  písemným opatřením ze dne  29.5.2017  doporučeně do 
vlastních rukou na dodejku nebo do datových schránek. Ostatním účastníkům územního  
řízení, tedy účastníkům územního řízení  uvedeným v § 85 odst. 1 písm. b) a v § 85 odst. 2 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu.  Veřejná 
vyhláška byla vyvěšena na úřední  desce Městského úřadu  Opočno a na úřední desce 
Obecního úřadu České Meziříčí a to jak v tištěné podobě, tak i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Datum vyvěšení a sejmutí vyhlášky s potvrzením o vyvěšení a sejmutí je 
uvedeno na příslušném vyhotovení založeném u spisu stavebního úřadu.  

Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu  dobře známy poměry v území a  žádost 
spolu s přílohami poskytovala po doplnění dostatečný podklad pro posouzení záměru a pro 
vydání rozhodnutí, upustil stavební úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od 
ústního jednání. V oznámení stavební úřad stanovil patnáctidenní lhůtu pro  uplatnění námitek 
účastníků řízení  a závazných stanovisek dotčených orgánů. Upozornil i na to,  že k závazným 
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního  plánu, se 
podle § 89 odst.2 stavebního zákona  nepřihlíží.  
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            Okruhem účastníků řízení o žádosti se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby 
jsou vedle žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem 
musí vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být 
rozhodnutím přímo dotčeny  ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní 
zákon, který by okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu ke 
správnímu řádu, je stavební  zákon, který v § 85 vymezuje okruh účastníků územního řízení. 
Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst.2 přiznal 
následující postavení. Žadatel je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona a  podle § 27 odst.1 písm.a)  správního řádu. Ostatní účastníci řízení, tedy vlastníci 
stavbou dotčených pozemků a pozemků sousedních  a vlastníci dotčené technické a dopravní 
infrastruktury,  mají dle úsudku stavebního úřadu, postavení podle  § 85 odst. 2 písm. a) a b) 
stavebního zákona a  podle § 27 odst.2 správního řádu. Jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám  stavební úřad postavení účastníka řízení nepřiznal. 
         V poskytnuté lhůtě neobdržel stavební úřad od účastníků řízení žádnou námitku a od 
dotčených orgánů žádná nová nebo doplňující stanoviska, posudky ani rozhodnutí.  
        V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o územní rozhodnutí  
z hledisek uvedených  v § 90  stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že stavba je v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a  jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních zákonů. Ověřil, že projektová dokumentace je 
úplná, přehledná a zpracovaná oprávněnou osobou, že ke stavbě je zajištěn příjezd a možnost 
napojení na sítě technické infrastruktury a že předložené podklady vyhovují požadavkům 
uplatněným dotčenými orgány. Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
         Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.   
         Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které 
posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se  platnými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem, vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, správním řádem, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy 
České republiky. 

P o uč e n í  
 

Proti územnímu rozhodnutí o umístění souboru staveb se lze odvolat do 15 dnů ode 
dne oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,  500 03 Hradec Králové,  
prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 
517 73 Opočno.  
 Podle § 82 odst.1 správního řádu  lze odvoláním napadnout jednotlivé výroky nebo 
jejich vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
            Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí, které  věci se 
týká a co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem  stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet  jeden stejnopis.         
        Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
Příloha pro stavebníka: 
-    ověřená  grafická příloha     (obdrží zplnomocněný zástupce  po nabytí právní moci tohoto         
       rozhodnutí) 
Příloha pro obecní úřad České Meziříčí: 
-    ověřená  grafická příloha     (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. Dalibor   Štěpán 
                                                                                                          vedoucí odboru výstavby 
 
Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního 
zákona: 

a) účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona, tj. vlastníci 
pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami 
žadatelem, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům: 

 
Jan Barčík, nar. 18.1.1949, Julia Fučíka 406, 51771 České Meziříčí 
Ivana Barčíková, nar. 20.8.1952, Julia Fučíka 406, 51771 České Meziříčí 
František Bárta, nar. 3.10.1966, Pod Zámečkem 381/102, 50006 Hradec Králové 6 
Ing. Zbyněk Bárta, nar. 21.9.1959, Nerudova 458, 51771 České Meziříčí 
Ing. Dana Bártová, nar. 11.11.1962, Nerudova 458, 51771 České Meziříčí 
František Bradáč, nar. 19.5.1979, Nad Dědinou 146, 51771 České Meziříčí 
Petr Březina, nar. 4.9.1936, Al. Jiráska 396, 51771 České Meziříčí 
Ludmila Březinová, nar. 29.5.1938, Al. Jiráska 396, 51771 České Meziříčí 
Robert Čmelík, nar. 22.3.1973, Nerudova 470, 51771 České Meziříčí 
Karin Čmelíková, nar. 3.8.1977, Nerudova 470, 51771 České Meziříčí 
Roman Čtvrtečka, nar. 12.2.1984, Al. Jiráska 395, 51771 České Meziříčí 
Marie Čtvrtečková, nar. 9.3.1982, Al. Jiráska 395, 51771 České Meziříčí 
Petr Ducháč, nar. 30.3.1970, Al. Jiráska 403, 51771 České Meziříčí 
Renata Ducháčová, nar. 18.5.1970, Al. Jiráska 403, 51771 České Meziříčí 
Vladimír Fabián, nar. 15.1.1954, Al. Jiráska 270, 51771 České Meziříčí 
Jana Fabiánová, nar. 22.1.1956, Al. Jiráska 270, 51771 České Meziříčí 
Michal Gašparík, nar. 24.4.1978, Al. Jiráska 501, 51771 České Meziříčí 
Michaela Gašparíková, nar. 15.7.1980, Al. Jiráska 501, 51771 České Meziříčí 
René Hanuš, nar. 9.9.1969, Nerudova 499, 51771 České Meziříčí 
Iveta Hanušová, nar. 7.7.1971, Nerudova 499, 51771 České Meziříčí 
Václav Herzán, nar. 16.12.1975, Nádražní 517, 51773 Opočno 
Jan Hlávko, nar. 21.12.1956, Al. Jiráska 471, 51771 České Meziříčí 
Jan Hlávko, nar. 26.8.1980, Nerudova 494, 51771 České Meziříčí 
Lenka Hlávková, nar. 13.11.1961, Al. Jiráska 471, 51771 České Meziříčí 
Milan Hofman, nar. 16.10.1965, Al. Jiráska 382, 51771 České Meziříčí 
Zdeňka Hofmanová, nar. 30.11.1967, Al. Jiráska 382, 51771 České Meziříčí 
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Milan Hronovský, nar. 6.4.1992, Al. Jiráska 403, 51771 České Meziříčí 
Michaela Hrudíková, nar. 7.4.1978, Nerudova 491, 51771 České Meziříčí 
Petr Hvězda, nar. 1.5.1969, Nerudova 496, 51771 České Meziříčí 
Alena Hvězdová, nar. 21.6.1973, Nerudova 496, 51771 České Meziříčí 
Drahomíra Chalupová, nar. 19.7.1933, Nerudova 373, 51771 České Meziříčí 
Helena Jánošová, nar. 22.9.1955, Al. Jiráska 385, 51771 České Meziříčí 
Josef Just, nar. 22.1.1956, Na Nábřeží 171, 51771 České Meziříčí 
Vratislav Kaněra, nar. 12.4.1959, Na Nábřeží 131, 51771 České Meziříčí 
Jan Klučka, nar. 3.6.1975, Al. Jiráska 395, 51771 České Meziříčí 
Helena Klučková, nar. 15.10.1976, Al. Jiráska 395, 51771 České Meziříčí 
Robert Kopecký, nar. 22.10.1976, Nerudova 510, 51771 České Meziříčí 
Jolana Kosinová, nar. 28.2.1968, Mlýnská 240, 51773 Opočno 
Miloš Kouba, nar. 22.9.1967, Sokolská 386, 51771 České Meziříčí 
Lenka Koubová, nar. 29.8.1971, Rohenice 60, 51771 České Meziříčí 
Jiří Kozák, nar. 7.2.1957, Al. Jiráska 379, 51771 České Meziříčí 
PhDr. Jiří Kroupa, nar. 15.6.1964, Rudenská 134, 25301 Hostivice 
Pavel Křeček, nar. 15.11.1975, Ořechová 759, 51773 Opočno 
Vladimír Kudera, nar. 21.7.1952, Al. Jiráska 395, 51771 České Meziříčí 
Dana Kuderová, nar. 6.8.1958, Al. Jiráska 395, 51771 České Meziříčí 
Václav Kyral, nar. 28.12.1956, Al. Jiráska 450, 51771 České Meziříčí 
Václav Kyral, nar. 23.11.1983, Nerudova 347, 51771 České Meziříčí 
Jana Kyralová, nar. 9.4.1963, Al. Jiráska 450, 51771 České Meziříčí 
Mgr. Kateřina Kyralová, nar. 22.1.1986, Nerudova 347, 51771 České Meziříčí 
Ladislav Lelek, nar. 1.1.1961, Julia Fučíka 103, 51771 České Meziříčí 
Václava Lelková, nar. 10.1.1963, Julia Fučíka 103, 51771 České Meziříčí 
Lukáš Lučaník, nar. 25.1.1991, Julia Fučíka 430, 51771 České Meziříčí 
Milan Macek, nar. 22.12.1977, Legon 226, 51773 Opočno 
Milan Macek, nar. 19.4.1958, Julia Fučíka 422, 51771 České Meziříčí 
Michaela Macková, nar. 21.4.1984, Julia Fučíka 422, 51771 České Meziříčí 
Petr Metelka, nar. 3.2.1973, Al. Jiráska 349, 51771 České Meziříčí 
Ivan Midyanka, nar. 12.8.1980, Al. Jiráska 403, 51771 České Meziříčí 
Roman Mikulík, nar. 29.8.1970, Nerudova 489, 51771 České Meziříčí 
Jana Mikulíková, nar. 28.12.1970, Nerudova 489, 51771 České Meziříčí 
Václav Nejman, nar. 19.1.1953, Al. Jiráska 359, 51771 České Meziříčí 
Mgr. Lenka Nejmanová, nar. 7.12.1972, Starý Ples 75, 55101 Jaroměř 1 
Zdeňka Němcová, nar. 8.11.1943, Al. Jiráska 388, 51771 České Meziříčí 
Josef Němec, nar. 4.11.1943, Al. Jiráska 388, 51771 České Meziříčí 
Josef Panenka, nar. 6.12.1934, Sokolská 387, 51771 České Meziříčí 
Pavel Panenka, nar. 25.11.1970, Sokolská 387, 51771 České Meziříčí 
Roman Petřák, nar. 20.5.1973, Al. Jiráska 384, 51771 České Meziříčí 
Ondřej Pilař, nar. 16.9.1975, Podskalí 247, 51801 Dobruška 
Miroslav Procházka, nar. 28.7.1978, Nerudova 543, 51771 České Meziříčí 
Martina Procházková, nar. 15.4.1981, Nerudova 543, 51771 České Meziříčí 
Tereza Radochová, nar. 21.2.1995, Al. Jiráska 403, 51771 České Meziříčí 
Jarmila Samková, nar. 21.5.1954, Nerudova 337, 51771 České Meziříčí 
Marie Smolová, nar. 14.4.1958, Al. Jiráska 332, 51771 České Meziříčí 
Jaroslav Svoboda, nar. 8.11.1956, Al. Jiráska 395, 51771 České Meziříčí 
Josef Svoboda, nar. 28.8.1951, Julia Fučíka 102, 51771 České Meziříčí 
Ing. Pavel Sychra, nar. 12.5.1962, Na Štěpnici 498, 51771 České Meziříčí 
Mgr. Alena Sychrová, nar. 22.1.1964, Na Štěpnici 498, 51771 České Meziříčí 
Eva Šarounová, nar. 5.4.1940, Osvobození 394, 51771 České Meziříčí 
Dana Šebelová, nar. 20.3.1960, Rezlerova 304, 10900 Praha 111 
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Martina Šedivá, nar. 3.3.1974, Nerudova 492, 51771 České Meziříčí 
René Šedivý, nar. 19.10.1972, Nerudova 492, 51771 České Meziříčí 
Milan Šikl, nar. 24.2.1959, Al. Jiráska 439, 51771 České Meziříčí 
Jana Šiklová, nar. 10.11.1960, Al. Jiráska 439, 51771 České Meziříčí 
Jiří Škarytka, nar. 30.4.1985, Na Nábřeží 129, 51771 České Meziříčí 
Monika Škarytková, nar. 3.10.1979, Na Nábřeží 129, 51771 České Meziříčí 
Jana Šmákalová, nar. 29.4.1965, Al. Jiráska 381, 51771 České Meziříčí 
Ing. Zdeněk Šolín, nar. 3.6.1954, Nad Dědinou 443, 51771 České Meziříčí 
Mgr. Dana Šolínová, nar. 12.4.1963, Nad Dědinou 443, 51771 České Meziříčí 
Stanislav Štěpán, nar. 4.8.1956, Osvobození 394, 51771 České Meziříčí 
Anna Štěpánová, nar. 5.1.1952, Osvobození 394, 51771 České Meziříčí 
PaedDr. František Šulc, nar. 15.1.1937, Al. Jiráska 370, 51771 České Meziříčí 
František Šulc, nar. 23.10.1969, Al. Jiráska 370, 51771 České Meziříčí 
Zdeňka Tačíková, nar. 14.2.1962, Na Nábřeží 131, 51771 České Meziříčí 
Libor Táglicht, nar. 22.2.1974, Za Lípou 565/4, 50009 Hradec Králové 9 
Věra Táglichtová, nar. 15.1.1975, Nerudova 482, 51771 České Meziříčí 
TJ  SOKOL ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, IČ: 864790, Sokolská 355, 51771 České Meziříčí 
Václav Voborník, nar. 12.11.1943, Al. Jiráska 397, 51771 České Meziříčí 
Olga Voborníková, nar. 7.1.1945, Al. Jiráska 397, 51771 České Meziříčí 
Ladislav Vojnar, nar. 28.12.1975, Al. Jiráska 403, 51771 České Meziříčí 
Pavel Vojnar, nar. 31.8.1968, Al. Jiráska 383, 51771 České Meziříčí 
Martin Vojnar, nar. 5.4.1972, Al. Jiráska 356, 51771 České Meziříčí 
Veronika Vojnarová, nar. 5.5.1977, Al. Jiráska 403, 51771 České Meziříčí 
Simona Vojnarová, nar. 22.9.1968, Al. Jiráska 383, 51771 České Meziříčí 
Miluše Závodná, nar. 3.8.1941, Osvobození 394, 51771 České Meziříčí 
František Závodný, nar. 16.9.1944, Osvobození 394, 51771 České Meziříčí 
Josef Zavoral, nar. 15.3.1948, Sokolská 364, 51771 České Meziříčí 
Marie Zavoralová, nar. 27.5.1950, Sokolská 364, 51771 České Meziříčí 
Josef Zoubek, nar. 26.1.1957, Osvobození 394, 51771 České Meziříčí 
Marie Žuková, nar. 24.6.1939, Záhumenská 475, 51771 České Meziříčí 
Správa silnic Královéhradeckého kraje,  Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 4 
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 
GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 
b) účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich , může být územním rozhodnutím přímo dotčeno : 
 
vlastníci pozemků parc.č. 300/3, 1112/17, 1112/18, 1112/21, 1112/23, 1112/24, 1112/25, 
1112/26, 1112/27, 1112/28, 1112/29, 1112/30, 1112/31, 1112/32, 1112/33, 1112/35, 1112/36, 
1112/42, 1112/43, 1112/45, 1112/48, 1112/54, 1113, 319, 354/1, 364/1, 365, 366/1, 366/2, 
366/3, 367, 368, 229, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 316/1, 320, 321, 336, 337, 260/1, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 
294, 295, 296, 297, 298, 300/2, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338/1, 338/2, 338/3, 
339/1, 33/1, 260/1, 575/2, 576/1, 576/2, 577/1, 577/2, 578/1, 578/2, 579/1, 582, 642/5, 642/7, 
643, 648, 649, 651, 654, 656, 657, 660, 159, 707/2, 707/5, 712, 713, 159, 247/4, 247/5, 247/7, 
247/8, 247/9, 247/10, 247/85, 298, 299, 707/2, 707/5, 712, 713, 249/2, 249/19, 249/22, 
249/23, 250, 229, 230/1, 230/6, 230/7, 230/8, 242, 243, 245/1, 245/2, 246/1, 247/3, 247/24, 
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248/1, 249/1, 249/3, 249/15, 249/20, 249/21, 249/24, 300/1, 1661, 231, 232/1, 232/2, 233/1, 
233/2, 235, 236, 226, 227/1, 227/2, 229, vše v Českém Meziříčí 
 
vlastníci budov čp.  244, 347, 337, 543, 380, 498, 496, 492, 458, 470, 491, 499, 494, 482, 
510, 489, 373, 359, 379, 356, 349, 381, 332, 382, 383, 360, 384, 370, 385, 334, 388, 501, 322, 
489, 403,450, 270, 396, 265, 397, 375, 386, 376, 387, 357, 364, 354, 355, 242, 395, 394, 102, 
405, 406, 103, 171, 131, 129, 146, 443 v Českém Meziříčí 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu  Opočno a 
Obecního úřadu České Meziříčí,  nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejnění musí být 
uskutečněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup! 
 
Vyvěšeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
 
Razítko, podpis: 
 
 
 
 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům  řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1  stavebního zákona, tj. žadateli: 
Obec České Meziříčí, , IČ 00274810, Boženy Němcové čp.61, 517 71 České Meziříčí 
prostřednictvím zplnomocněného zástupce, paní Jaroslavy Čmelíkové, bytem Jiráskova 973, 
530 02 Pardubice, adresa pro doručování – Jaroslava Čmelíková, Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o., Pišťovy 820, 537 01 Chrudim 
 
Dále obdrží do datových schránek dotčené orgány: 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP 
Městský úřad Dobruška, odbor  rozvoje města (památková péče) 
Městský úřad Dobruška, odbor  rozvoje města (úřad územního plánování) 
 
Na vědomí: 
Obec České Meziříčí, , IČ 00274810, Boženy Němcové čp.61, 517 71 České Meziříčí  
Krajské ředitelství policie KHK, územní odbor RK 
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