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R O Z H O D N U T Í  
 

Dne 23.09.2009 podala společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem  Teplická 874/8, 405 
02 Děčín 4, zastoupená na základě plné moci společností MATEX HK, s.r.o., Kladská čp. 
181, 500 03 Hradec Králové, zastoupenou paní Danou Štěpánkovou, Družstevní čp. 1438, 511 
01 Turnov, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební 
povolení a zároveň žádost o spojení územního a stavebního řízení, pro stavbu nového 
vrchního kabelového vedení nízkého napětí (dále „NN“) v Českém Meziříčí, pro samostatné 
připojení  budovy, umístěné na  pozemku parc.č. 146/4 v k.ú. České Meziříčí. 

Městský úřad  Opočno, odbor výstavby,   usnesením ze dne 25.04.2009 rozhodl podle 
ustanovení § 78 odst. 1 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. o 
správním řízení (správní řád) ,  o spojení územního a stavebního řízení.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní řízení o umístění stavby a stavební 
řízení.    

Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle 
§13 odst. 1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu ( stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 190 
odst. 1 stavebního zákona,  usnesením ze dne 05.03.2009 rozhodl podle ustanovení § 78 odst. 
1 stavebního zákona o spojení územního a stavebního řízení.  
      Na základě výsledku projednání žádosti ve společném územním a stavebním řízení 
Městský úřad  Opočno, odbor výstavby,   rozhodl takto: 
                            

I. 
po posouzení  žádosti o vydání územního rozhodnutí o  umístění stavby podle § 90 stavebního 
zákona vydává podle § 92 stavebního zákona 

územní rozhodnutí  o  umístění stavby  
  



 2

vrchního kabelového vedení nízkého napětí v Českém Meziříčí, pro samostatné připojení  
budovy, umístěné na  pozemku parc.č. 146/4 v k.ú. České Meziříčí; 

 

II. 
 

stavba vrchního kabelového vedení nízkého napětí v Českém Meziříčí, pro samostatné 
připojení  budovy, umístěné na  pozemku parc.č. 146/4 v k.ú. České Meziříčí, se podle § 115 
stavebního zákona 

p o v o l u j e .  
 

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): 
ČEZ Distribuce a.s., IČ 272 32 425,   Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 
 

1. Ze stávajícího podpěrného bodu J 9/3, umístěného na hranice pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. 
České Meziříčí, s pozemkem parc.č. 148 v k.ú. České Meziříčí, bude vedeno nové vrchní 
kabelové vedení NN nad pozemkem parc.č. 87/1 a parc.č. 145/4 v k.ú. České Meziříčí, až 
k nově umístěnému podpěrnému bodu J 9/10, na pozemku parc.č. 145/4 v k.ú. České 
Meziříčí. Na tomto podpěrném bodu bude umístěna rozpojovací skříň SV 101/NSC 1. 
Stávající přípojky pro rodinné domy čp. 88 a čp. 89 v Českém Meziříčí, umístěné na 
pozemcích parc.č. 138 a parc.č. 149 v k.ú. České Meziříčí, budou přepojeny na nový 
svazkový vodič. U stávajícího vrchního kabelového vedení NN, vedeného z podpěrného 
bodu J 9/6, umístěného na pozemku parc.č.17 v k.ú. České Meziříčí, nad pozemky parc.č. 
17, parc.č. 33/1, parc.č. 33/18, parc.č. 148 a parc.č. 87/1 v k.ú. České Meziříčí, až ke 
stávajícímu podpěrnému bodu J 9/3, umístěnému na hranici pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. 
České Meziříčí, s pozemkem parc.č. 148 v k.ú. České Meziříčí, dojde k výměně vodičů  
typu NN AIFe 4 x 25 za vodiče typu AES 4x70. 

 
2. Stavba  bude umístěna tak, jak je zakresleno v ověřené grafické příloze, kterou obdrží 

žadatel a Obecní úřad  České Meziříčí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
Pro  provedení  stavby se stanoví tyto podmínky: 
 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené stavebním úřadem ve 
společném územním a stavebním řízení, kterou obdrží stavebník a Obecní úřad České 
Meziříčí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho přílohu. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

2. Při provádění stavby  je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména vyhlášku č.309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

3. Při stavbě  musí být dodržena obecná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a ta její  ustanovení, která se  týkají předmětu stavebního povolení.  

 

4. Stavba  bude dokončena nejpozději do 31.12.2010. Do tohoto termínu musí stavebník  
požádat o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

5. Stavbu bude provádět stavební podnikatel. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín 
zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavby.    
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6. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 23.07.2009 pod zn.: 2352/09/132: 
a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska  považují všechny činnosti 

prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení ( tzn. i bezvýkopové 
technologie), 

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 v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením. Při  
žádosti uvede žadatel naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení  nesmí být 
stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení  
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytýčení 
bude sepsán protokol, 

d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související se 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 obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 

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

j) před   provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v  ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné 
regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou 
kontrolou. 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 zasypáno. 

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 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

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

 

7. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 03.08.2009 
pod zn.: 001023026116: 
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a) v zájmovém prostoru stavby se nachází energetické zařízení  v majetku ČEZ 
Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. 
(§46) nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1, 

b) povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu 
daném zákonem .458/2000 Sb. (§46), příslušnými  technickými normami, 
podnikovými normami a  přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební 
činnosti  ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá  jak  za 
škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a 
majetku třetím osobám, 

c) před zahájením jakýchkoliv zemních prací musí stavebník zajistit vytyčení trasy 
kabelového vedení  a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto 
ochranném pásmu,  

d) pokud dojde k obnažení kabelového vedení, musí stavebník kontaktovat 
zákaznickou linku 840840840, 

e) pokud dojde k poškození energetického zařízení, musí stavebník neprodleně 
kontaktovat poruchovou linku společnosti ČEZ Distribuce a.s. na tel.č. 
840850860. 

 

8. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti   Telefónica O2 
Czech Republic, a.s.. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření  společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  ze dne  21.08.2009 pod č.j.: 100903/09/CHK/M00:  
Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických 
komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ( dále SEK):  
Při provádění stavebních  zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná 
opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo vedení SEK, zejména: 

 

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se 
na ně odpovídající právní ochrana. tyto sítě jsou věcnými břemeny váznoucími na 
dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 
ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení, 

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla 
stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací ( dále PVSEK) a nadzemního vedení  sítě elektronických 
komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu 
k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací  s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 
„Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy 
související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 
„Uzemnění a ochranné vodiče“, 

c) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle 
obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18 vyhl.č.324/1990 Sb.), 

      Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica  
     O2 Czech  Republic, a.s.15 dnů před zahájením prací, 
d) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést 

průzkum vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní 
(§63 vyhl.č.324/1990 Sb.), 

e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě 
potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na 
možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve 
výkresové  dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 
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krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních 
prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali  
nejvyšší opatrnosti, 

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností 
zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s., pověřenému ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po 
projednání a schválení dalšího postupu, 

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně 
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.Odkryté vedení 
zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení, 

h) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na 
sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové 
práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby 
nedošlo k narušení jejich stability (§19 odst.5 vyhl.č.324/1990 Sb.; čl.56 ČSN 
743050), 

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke 
kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához, 

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, 
uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které  jsou    
součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným  účelům a nesmí být  dotčena ani 
přemístěna, 

k) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební 
mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno  proti mechanickému poškození. 
Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě 
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat 
výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS, 

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, 
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah  zpevněných ploch ( např.komunikací, 
parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu projednat předem s pracovníkem POS, 

m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby 
při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace  
přiblížit na vzdálenost menší než 1 m ( čl.275, ČSN 34 2100), 

n) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet 
stavby se SEK:   POS Královéhradecký kraj – Akademika Bedrny 356, 500 03 Hradec 
Králové, , okr. RK p.Košťál 602218221, 

o) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení  vedení SEK neprodleně 
oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. na 
telefonní číslo 800 184 084.  

 

9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti Královéhradecká 
provozní, a.s., Víta nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, ze dne 25.08.2009 pod zn.: 
1147/TD-09: 
- sloup je nutno umístit mimo ochranné pásmo vodovodu, to znamená tak, aby mezi 

vnějším lícem potrubí vodovodu a obvodem základu sloupu byla min. vzdálenost 
1,50m, 

- ukotvení sloupu je třeba provést tak, aby jeho stabilita nebyla porušena ani při 
případné opravě či havárii přilehlého vodovodu, 

- před zahájením zemních prací je nutno vyžádat si objednávkou na našem provoze 
v Českém Meziříčí přesné vytýčení vodovodu. 

 

10. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření odboru správy majetku 
města Městského úřadu Dobruška ze dne 21.08.2009 pod č.j. MUD 2138/2009 OM/PS:  
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- stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, povinen oznámit 
archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně oprávněné organizaci,  tj. Muzeu 
Orlických hor, svůj záměr  a umožnit mu provedení záchranného archeologického 
výzkumu. K 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. 

       
11. Před zahájením  stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek  

„Stavba povolena“, který obdrží stavebník spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní 
moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán 
na místě do závěrečné kontrolní prohlídky. 

 

12. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená 
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich 
kopie. 

 

13. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na 
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

 

14. Po dokončení  stavby  musí stavebník požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby musí být, kromě dokladů o výsledcích předepsaných 
zkoušek, předloženy i doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých pro 
stavbu. Jiné fáze výstavby není nutné kontrolovat. 

 

15. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 
 

16. Stavebník předloží  stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,  
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo 
k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení.  

 

O d ů v o d n ě n í  
 

           Stavební úřad oznámil zahájení společného  územního a stavebního řízení, spojeného 
v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 správního řádu, podle § 87 odst.1 a §112 
odst. 1  stavebního zákona známým účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 109 
odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům   doručením oznámení ze dne 2.10.2009 
doporučeně do vlastních rukou na doručenku a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 
stavebního zákona   veřejnou vyhláškou   podle § 25 odst. 1 správního řádu. Vyhláška byla 
vyvěšena na úřední  desce Městského úřadu  Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí a to 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. 
Stavební úřad současně k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 
5.11.2009. 
              Okruhem účastníků řízení 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 a v § 109 okruh 
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účastníků řízení stavebního. Vzhledem k tomu, že řízení bylo vedeno jako společné územní a 
stavební, vycházel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení z ustanovení obou 
uvedených paragrafů stavebního zákona a postavení účastníka řízení podle  § 85 odst. 1 a 2  a 
podle § 109 stavebního zákona přiznal  stavebníkovi,  vlastníkům pozemků, na nichž bude 
stavba umístěna a vlastníkům  sousedních pozemků. 
        Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst.2 
přiznal následující postavení. Stavebník, tedy žadatel, je účastníkem řízení podle §27 odst.1 
písm.a)  správního řádu. Ostatní účastníci řízení mají dle úsudku stavebního úřadu postavení 
podle  ustanovení § 27 odst.2 správního řádu.  
        O průběhu ústního jednání s místním ohledáním, v jehož úvodu byli účastníci řízení 
nejprve poučeni o právech a povinnostech vyplývajících ze správního řádu a následně 
seznámeni s podklady rozhodnutí, byl sepsán protokol. Z něho vyplynulo, že účastníci řízení 
nemají ke stavbě žádné námitky ani připomínky.  
        Žádost o vydání stavebního povolení byla doložena dokumentací pro stavební řízení, 
projednanou s dotčenými orgány a se správci technické a dopravní infrastruktury. 
        V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o územní rozhodnutí  a 
o stavební povolení z hledisek uvedených  v § 90  a § 111  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, ve znění pozdějších předpisů,  vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů,  správním řádem, jakož i Listinou základních 
práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. 
 

Poučení 
 

         Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst.1 správního 
řádu podat odvolání 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. Odvolání má odkladný účinek. 
        Podle § 82 odst.1 správního řádu  se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či 
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
        Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí a které  věci 
se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem  stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet  jeden stejnopis.         
        Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  
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        Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní 
moci, nebude stavba zahájena. 
 
Příloha pro stavebníka : 
-    ověřená  projektová dokumentace  stavby     (obdrží po nabytí právní moci stavebního  
      povolení) 
- štítek „ stavba povolena“        (obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení)           
 
Příloha pro Obecní úřad České Meziříčí: 
-    ověřená  projektová dokumentace  stavby     (obdrží po nabytí právní moci stavebního      
      povolení) 
                         
 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                      Ing. Dalibor Štěpán 
                                                                                                     ved. odboru výstavby  
    
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu  Opočno a 
Obecního úřadu České Meziříčí po dobu 15 dnů a to 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 a 2 stavebního zákona a v § 109 odst.1 stavebního zákona: 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená na základě plné moci 
společnosti MATEX HK, s.r.o., Kladská čp. 181, 500 03 Hradec Králové, zastoupenou paní 
Danou Štěpánkovou, MATEX HK, s.r.o., Kladská čp. 181, 500 03 Hradec Králové (adresa 
pro doručování) 
Obec České Meziříčí 
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
Pavel Hubáček, nar. 23.04.1976, Bož. Němcové čp. 17, 517 71 České Meziříčí 
Jiří Štěpán, nar. 30.04.1973, Zahradní čp. 88, 517 71 České Meziříčí 
Lenka Štěpánová, nar. 26.10.1972, Zahradní čp. 88, 517 71 České Meziříčí 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
REW Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
 

Dále obdrží doporučeně na doručenku dotčené orgány: 
Městský úřad Dobruška, odb. ŽP, 518 01 Dobruška 
Městský úřad Dobruška, odb. správy majetku města, 518 01 Dobruška 
Městský úřad Dobruška, úřad územního plánování, 518 01 Dobruška 
 

Na vědomí: 
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova čp. 19, P.O.Box 03, 303 03 Plzeň (adresa pro doručování) 
MATEX HK s.r.o., Kladská 191, 500 03 Hradec Králové 
 

Doporučeně k vyvěšení na úřední desce: 
Obecní úřad České Meziříčí 
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