
 
 
 
 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Č.j.: MUO 109/2012/OV/DŠ/2                                                                           5. března 2012 
Spisový znak: 253 
Skartační znak: V/5 
Úředně oprávněná osoba: Ing. Dalibor Štěpán 
 
Účastníci řízení: 
RP výtahy s.r.o., IČ: 28935934, Na Nábřeží 135, 517 71 České Meziříčí  
Zdeněk Roubal, nar. 30.1.1946, Julia Fučíka 100, 517 71 České Meziříčí 
Jaroslava Roubalová, nar. 27.8.1947, Julia Fučíka 100, 517 71 České Meziříčí 
Ing. Josef Světlík, nar. 5.1.1961, Julia Fučíka 427, 517 71 České Meziříčí 
Ing. Bronislava Světlíková, nar. 9.10.1961, Julia Fučíka 427, 517 71 České Meziříčí 
Zdeněk Franc, nar. 28.3.1974, Nová ulice 507, 517 71 České Meziříčí 
Iveta Francová, nar. 12.11.1976, Nová Ulice 507, 517 71 České Meziříčí 
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Pavel Lučaník, nar. 13.8.1958, Julia Fučíka 426, 517 71 České Meziříčí 
Roman Hencl, nar. 22.8.1973, Na Nábřeží 130, 517 71 České Meziříčí 
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
Obec České Meziříčí, IČ: 274810, 517 71 České Meziříčí 
 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í   
A  

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  
 

Dne 16.01.2012 podala  společnost RP Výtahy s.r.o., Na Nábřeží 135, 517 71  České 
Meziříčí, IČ 28935934, jednající panem ing.Janem Rejchrtem, zastoupená, na základě plné 
moci, panem ing. Janem Kozákem, nar. 14.11.1983, bytem Osvobození 91, 517 71 České 
Meziříčí, žádost o vydání stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení, pro 
změnu stavby zemědělské usedlosti čp. 182 v Českém Meziříčí, umístěné na pozemku parc.č.  
702/1 v k.ú. České Meziříčí, v rozsahu stavebních úprav a přístavby, se zpevněnými 
plochami, STL plynovodní přípojkou a venkovními úpravami, za účelem změny užívání na 
provozovnu společnosti RP výtahy s.r.o..  

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

Na základě výsledku projednání žádosti ve společném územním a stavebním řízení 
Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad ( dále jen 
„stavební úřad“) podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a 

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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stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“), 
s působností podle § 190 odst. 1 stavebního zákona,   rozhodl takto: 
                          

I. 
stavební úřad posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o  umístění stavby podle § 90 
stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona 
 

územní rozhodnutí  o  umístění  
 

změny stavby zemědělské usedlosti čp. 182 v Českém Meziříčí, umístěné na pozemku parc.č.  

702/1 v k.ú. České Meziříčí, v rozsahu stavebních úprav a přístavby, se zpevněnými 

plochami, STL plynovodní přípojkou a venkovními úpravami, za účelem změny užívání na 

provozovnu společnosti RP výtahy s.r.o.; 

II. 
 

změna stavby zemědělské usedlosti čp. 182 v Českém Meziříčí, umístěné na pozemku parc.č.  

702/1 v k.ú. České Meziříčí, v rozsahu stavebních úprav a přístavby, se zpevněnými 

plochami, STL plynovodní přípojkou a venkovními úpravami, za účelem změny užívání na 

provozovnu společnosti RP výtahy s.r.o., 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): 
RP výtahy s.r.o., IČ: 28935934, Na Nábřeží 135, 51771 České Meziříčí  
 
 

Pro umístění   stavby  se stanoví tyto podmínky: 
 
1. K severozápadní straně budovy bude na pozemcích parc.č. 703/1 a parc.č. 702/1 v k.ú. 
České Meziříčí, zčásti na místě stávající kolny, přistavěna garáž  a zámečnická dílna pro 
opravu výtahů.  Jednopodlažní přístavba nepravidelného půdorysného tvaru, bude tvořena 
garáží o půdorysných rozměrech 12,00 x 4, 00 m a nepravidelným čtyřúhelníkem, 
přistavěným k severozápadní straně garáže. Celková plocha přístavby bude 180 m2.  
Zastřešení přístavby bude provedeno plochou střechou. Na pozemcích parc.č. 703/1 a 
parc.č. 702/1 v k.ú. České Meziříčí budou provedeny manipulační, obslužné a parkovací 
zpevněné plochy a to živičné, ze zámkové dlažby a ze zatravňovacích tvárnic. Na 
pozemku parc.č. 702/1 v k.ú. České Meziříčí bude umístěno  kryté stání pro tři osobní 
automobily.  Středotlaká přípojka zemního plynu bude vedena od místa napojení na 
STL plynovod na pozemku parc.č. 247/72 v k.ú. České Meziříčí, po pozemku parc.č. 
247/72 v k.ú. České Meziříčí, kolmým protlakem pod pozemní komunikací parc.č. 260/1 
v k.ú. České Meziříčí na pozemek parc.č. 702/1 v k.ú. České Meziříčí, kde bude osazen 
plynoměrový pilíř s hlavním uzávěrem plynu. Z plynoměrového pilíře bude veden 
nízkotlaký domovní plynovod po pozemku parc.č. 702/1 v k.ú. České Meziříčí a 
jihovýchodní stranou budovy čp. 182 bude zaústěn do vnitřního prostředí stavby.            
Dešťové vody ze zpevněných povrchů a střech budou svedeny dešťovou kanalizací do 
koryta vodního toku Dědina. Splaškové vody budou buď jímány do nepropustné žumpy 
nebo napojeny na splaškovou kanalizaci, pokud bude do doby dokončení stavby 
dokončena obecní ČOV s kanalizačním řadem. 

 
2. Změna stavby zemědělské usedlosti čp. 182 v Českém Meziříčí, umístěné na pozemku 

parc.č.  702/1 v k.ú. České Meziříčí, se zpevněnými plochami, STL plynovodní přípojkou 
a venkovními úpravami, bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou přílohou tohoto 
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rozhodnutí, kterou obdrží žadatel a Obecní úřad České Meziříčí po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

 

Pro  provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
 
1. Stavební úpravy stávajícího objektu budou spočívat   v  půdní vestavbě, kde budou 

zřízeny dvě kanceláře, chodba, kuchyňka, úklidová místnost a sociální zařízení. V přízemí 
bude vestavěno sociální zařízení a zbývající prostory budou sloužit jako chodba, sklad, 
šatna,  elektrodílna a archiv.  V rámci stavebních úprav bude provedeno ztužení stropů 
Skladba podlahy bude konstrukčně řešena jako lehká plovoucí za použití OSB desek. 
Střešní konstrukce zůstane tvarově nezměněna. Pouze dojde k jinému řešení plných 
vazeb. Úpravy se týkají odstranění vazných trámů a vzpěr (ležaté stolice). Ty budou 
nahrazeny ocel. sloupky které jsou opřeny do středových nosných stěn. Z důvodu 
nezatěžování nadedveřní klenby budou pod sloupky osazeny I nebo U profily. Na sloupky 
budou také osazeny pásky podpírající středové vaznice. Jelikož stávající středové vaznice 
nevyhovují, provede se zesílení pomocí příložek U 220. Dále se do krovu osadí nové 
kleštiny (60x180mm). Stávající krokve je nutné prohlédnout popř. chemicky ošetřit nebo 
vyměnit za nové (stejného průřezu). Krokve se opatří příložkou 50x220mm pro snadnější 
kotveni tepelné izolace a jejich zesílení. Nové i stávající krokve se kotví k pozednicím 
úhelníky BOVA 05-23. Jako nová střešní krytina bude použit asfaltový šindel. Bude 
provedeno zateplení obvodového pláště zateplovacím systémem z minerální vaty.  Nově 
budou provedeny rozvody vnitřních instalací a ústřední topení s kotlem na zemní plyn. 
K severozápadní straně budovy bude na pozemcích parc.č. 703/1 a parc.č. 702/1 v k.ú. 
České Meziříčí, zčásti na místě stávající kolny, přistavěna garáž  a zámečnická dílna pro 
opravu výtahů.  Jednopodlažní přístavba nepravidelného půdorysného tvaru, bude tvořena 
garáží o půdorysných rozměrech 12,00 x 4, 00 m a nepravidelným čtyřúhelníkem, 
přistavěným k severozápadní straně garáže. Celková plocha přístavby bude 180 m2.  
Zastřešení přístavby bude provedeno plochou střechou. Na pozemcích parc.č. 703/1 a 
parc.č. 702/1 v k.ú. České Meziříčí budou provedeny manipulační, obslužné a parkovací 
zpevněné plochy a to živičné, ze zámkové dlažby a ze zatravňovacích tvárnic. Na 
pozemku parc.č. 702/1 v k.ú. České Meziříčí bude umístěno  kryté stání pro tři osobní 
automobily.  Středotlaká přípojka zemního plynu bude vedena od místa napojení na 
STL plynovod na pozemku parc.č. 247/72 v k.ú. České Meziříčí, po pozemku parc.č. 
247/72 v k.ú. České Meziříčí, kolmým protlakem pod pozemní komunikací parc.č. 260/1 
v k.ú. České Meziříčí na pozemek parc.č. 702/1 v k.ú. České Meziříčí, kde bude osazen 
plynoměrový pilíř s hlavním uzávěrem plynu. Z plynoměrového pilíře bude veden 
nízkotlaký domovní plynovod po pozemku parc.č. 702/1 v k.ú. České Meziříčí a 
jihovýchodní stranou budovy čp. 182 bude zaústěn do vnitřního prostředí stavby.            
Dešťové vody ze zpevněných povrchů a střech budou svedeny dešťovou kanalizací do 
koryta vodního toku Dědina. Splaškové vody budou buď jímány do nepropustné žumpy 
nebo napojeny na splaškovou kanalizaci, pokud bude do doby dokončení stavby 
dokončena obecní ČOV s kanalizačním řadem. 

 
2. Změna stavby zemědělské usedlosti čp. 182 v Českém Meziříčí, umístěné na pozemku 

parc.č.  702/1 v k.ú. České Meziříčí, v rozsahu stavebních úprav a přístavby se 
zpevněnými plochami, STL plynovodní přípojkou a venkovními úpravami, za účelem 
změny užívání na provozovnu společnosti RP výtahy s.r.o. ( dále vše jen „stavba“) bude 
provedena podle projektové dokumentace, ověřené stavebním úřadem ve 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. 
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3. 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. 

 

4. Při stavbě budou dodržena obecná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a ta její ustanovení, která se týkají předmětu tohoto stavebního 
povolení a související technické normy.  

 

5. Jako staveniště mohou být využity pozemky parc.č.703/1 a parc.č. 702/1  v k.ú. České 
Meziříčí. 

 

6. Stavba  bude dokončena nejpozději do 30.06.2014.  
 

7. Veškeré vnitřní prostory musí mít zajištěno odvětrání (okna, větrací mřížky, příp. nucené 
odvětrání).  

 

8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární ochrany – HZS Královéhradeckého kraje, územního odboru 
Rychnov nad Kněžnou ze dne 2.1.2012 pod č.j. HSHK/RK- 1335/OP-2011/b: 
- každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána. 

 

9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření odboru rozvoje města, 
Městského úřadu Dobruška ze dne 22.12.2011 pod č.j. MUD 863/2011 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. Při stavbě  musí být dodrženy podmínky souhrnného závazného stanoviska odboru 

výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí,  Městského úřadu Dobruška  ze 
dne 28.12.2011 pod č.j.: MUD 5937/2011 ZP/VS: 
Vodní hospodářství: 

V případě, že stavba bude dokončena dříve než stavba obecní ČOV v Českém 
Meziříčí, musí být řešena likvidace splaškových vod z provozovny individuálním 
způsobem, tj. buď shromažďováním splaškových vod v akumulační jímce na vyvážení 
(žumpě) nebo čištěním splaškových vod v domovní ČOV a následným vypouštěním 
vyčištěných odpadních vod do obecní kanalizace, popřípadě blízkého vodního toku. Pokud 
bude stavba dokončena po vybudování obecní ČOV k projektovému řešení nemáme 
připomínky (navrhovaná přípojka splaškové kanalizace). 
Odpadové hospodářství: 

Nevyužitelný odpadní materiál z bouracích a stavebních prací je nutné uložit na 
povolené skládce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
Doklady o řádném zneškodnění budou uloženy k nahlédnutí u investora stavby. 
Ochrana ovzduší: 

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nemáme 
připomínky. 
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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 dřevin 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 či nájemce nebo jiný oprávněný 
uživatel se souhlasem vlastníka pozemku na příslušném obecním úřadě, v tomto případě 
na obecním úřadě České Meziříčí. 
Ochrana ZPF 
Ze zemědělského půdního fondu se odnímá celý pozemek pare. č. 703/1 v k. ú. České 
Meziříčí. 
Žadatel zajistí před uskutečněním nezemědělské činnosti, povolené rozhodnutím 
vydaným podle zvláštních předpisů, provedení skrývky kulturní vrstvy půdy do hloubky 
cca 25 cm, na celé odnímané ploše, tj. 0,0235 ha na pozemku pare. č. 703/1 v k. ú. České 
Meziříčí. 
S ornicí musí být naloženo v souladu s bilancí skrývky. 
Zemina v množství cca 59 m bude uložena na pozemku pare. č. 5576 v k. ú. České 
Meziříčí. Žadatel je povinen zabezpečit ji před znehodnocením, ztrátami a zaplevelením. 
Následně bude rovnoměrně rozprostřena po témže pozemku pro vylepšení humusového 
horizontu. 
 

11. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne23.02.2012 pod zn.: 5000589987: 
Před započetím stavby musí být v místech dotyku stavby  poloha plynárenského potrubí 
vytyčena a v případě  potřeby ověřena ručně kopanými sondami ( viz kontaktní list), 
stavební objekty musí být umístěny  min. 1 m od plynárenského vedení. Uzemnění  budou 
vedena na opačnou stranu od plynovodu; 
 
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky  pro provádění stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 
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, 
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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.  
 

12. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 02.02.2012 pod zn.: 5000580229: 
RWE Distribuční služby, s.r.o. souhlasí s vydáním povolení na výše uvedenou stavbu. Při 
realizaci stavby plynárenského zařízení požadujeme dodržet tyto podmínky: 
 
Stavba plynovodní přípojky musí být realizována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN 
EN 12327, ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a technickým požadavkem provozovatele 
distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních 
sítí). Tento interní předpis je k dispozici na http://www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-
pozadavky/vcp/. 
RWE Distribuční služby, s.r.o. se vyjadřuje k problematice odběrného plynového zařízení 
pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu a fakturačního plynoměru. 
Umístění HUP: hranice pozemku 
Plynoměr, typ a rozteč: ME_161 -PR-BK G6, rozteč 250 mm 
Regulátor tlaku plynu: ano 
Přetlak při měření:    2 kPa 
Plynoměr musí být osazen rozpěrkou v souladu s TPG 934 01. Požadujeme osadit uzávěr 
za plynoměrem! 
Zhotovitel PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit 
zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese https://wvm.rwe-
gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální 
adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech 
souvisejících se stavbou. 
Propojovací práce na plynovod smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 
923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ (ocel, plast) a prováděné činnosti. 
V případě, že plynovodní přípojka nebude zhotovena organizací certifikovanou pro 
činnost na plynárenském zařízení v souladu s TPG 923 01, má provozovatel distribuční 
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soustavy právo tuto plynovodní přípojku neodkoupit, a to v souladu s uzavřenou 
smlouvou o připojení. 
Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných 
prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby 
plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy. Dokumentace 
distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální 
technické mapy v jeho okolí). Tento interní předpis je k dispozici na 
http://www.rwe.cz/cs/ds/ds-dokumentace-siti/.Upozorňujeme, že geodetická dokumentace 
skutečného provedení stavby plynárenského zařízení, zpracovaná dle 
uvedené směrnice, bude vyžadována při odevzdání a převzetí plynárenského zařízení. 
Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout minimálně 10 pracovních dnů 
předem na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí, viz kontaktní 
informace na http://www.rwe.cz/cs/ds/. 
Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ v rozsahu dle TPG 702 01 a TPG 
905 01 v rozsahu směrnice RWE DS (Zásady pro přebírání staveb PZ a jejich uvádění do 
provozu). 
Majetkoprávní vypořádání stavby a vlastní připojení k distribuční sítí bude provedeno dle 
uzavřené Smlouvy o připojení k distribuční soustavě číslo 320050022429 a podmínek v 
této smlouvě uvedených. 
Kopii tohoto stanoviska musí obdržet dodavatelská firma, která bude zajišťovat vlastní 
stavbu plynárenského zařízení! 
 

13. 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 14.07.2011 pod č.j.: 107225/11:  

 

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02: 
 

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 Telefónica O2 a je výslovně 
srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve 
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního 
komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK 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 
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.  
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 
O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. 
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 
Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní 
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číslo shora uvedené, přičemž takové 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 NVSEK 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 Telefónica 
O2. 
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.) 
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, je povinen obrátit se na POS v průběhu 
stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK 
společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 
14. 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. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že 
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technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a 
ochranou optické spojky je skříň o haně cca 1 m. 
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit 
POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové 
službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze 
užít telefonní číslo 241 400 500. 
 
III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
1.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v 
objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u 
společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana 
stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, 
případně trvalé přeložení 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 by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít 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.). 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. 
2. 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. 
3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu 
radiových tras společnosti Telefónica O2 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. 
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením 
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím 
pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 
5. 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 
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být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných 
technologií. 
V. Přeložení SEK 
1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního 
nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického řešení. 
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté. Kdy 
zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracováním projektu 
stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání 
podmínek přeložení SEK. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 
O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“. 
 
VI. Křížení a souběh se SEK 
1. 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 jak 0,6 m a optické nebyly 
umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená 
osoba, povinen kontaktovat POS. 
2.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické 
infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly 
umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem 
minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 
vnikání nečistot. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s 
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. 
4. 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 PVSEK. 
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. 
6.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: 
- v případech, kdy 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 a následně s POS projednat 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 kratší 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, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které 
by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory 
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti 
bližší než 1,5 m od kabelovodu 
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14. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství Policie 
Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou  ze dne 
07.02.2012 pod č.j.: KRPH-211-39/ČJ-2012-050706: 

 
a) po dobu provádění stavby musí být zajištěna  bezpečnost silničního provozu dle 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, a 
vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, 

b) veškeré výkopy musí být prováděny mimo silniční těleso, přechody komunikací musí 
být provedeny  za neporušení krytu vozovky buď protlakem nebo podvrtem pod 
vozovkou, startovací jámy musí být  mimo silnici a řádně zabezpečeny  proti 
případným pádům chodců nebo  vozidel a za snížené viditelnosti  řádně osvětleny, 
výkopy v chodnících nebo krajnicích  musí být také opatřeny zábranami, 

c) stavební materiál a výkopek neukládat na silniční těleso, případné znečištění vozovky 
neprodleně odstranit a vozovku uvést do původního stavu, 

d) v silničním tělese nesmí být zřizovány žádné pevné překážky ve smyslu zákona č. 
13/1997 Sb., při stavbě musí být zachovány volné rozhledy v křižovatkách a 
napojeních dle ČSN 736102, pevné objekty musí být umístěny mimo silniční  
pozemek  až za příkop nebo musí být zajištěny svodidlem, 

e) v případě zásahu do průjezdního profilu komunikace nebo při omezení dopravy 
zažádat příslušný silniční správní úřad o stanovení dopravního značení s uvedením 
charakteru a popisu prací, druhu omezení silničního provozu, návrhem dopravních 
opatření, termínem a harmonogramem prací apod. 

 
15. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20.07.2011  
      pod zn.: 001035879831: 

 
a) v zájmovém území stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem 

energetické zařízení  v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným 
pásmem podle § 46  zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění 
nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1, 

b) povinností stavebníka je požádat  o vytyčení kabelové trasy prostřednictvím 
zákaznické linky 840840840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 

c) v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma 
podzemních vedení, je nutné požádat  prostřednictvím zákaznické linky o souhlas  
s činností v ochranném pásmu,  

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

 
16. Před zahájením stavby stavebníci sdělí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a 

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 
 
17. Při stavbě musí být dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Povodí Labe, státní 

podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 09.01.2012 pod zn.: 
PVZ/12/881/Hv/O:  

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku 
souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek: 

• Objekty (el. rozvody, topidla, atd.), které mohou být ohroženy povodňovými 
průtoky, doporučujeme umístit nad hladinu stoleté vody (Q100), která je v místě 
stavby ve výšce 255,46 m n.m., systém Bpv. 

• Přístavbu požadujeme do výšky Q100 provést z materiálů, které budou schopny odolat 
dlouhodobému působení vody. 
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• Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území. 

• Konstrukci krytého stání požadujeme zabezpečit proti možnému odplavení. 

• Zaústění dešťových vod do vodního toku Dědina požadujeme řešit pouze jedním 
výustním objektem. 

• Zahájení a ukončeni prací bude oznámeno na provozní středisko Žamberk a dotčený úsek 
bude fyzicky předán úsekovému technikovi (B. Nejedlíková tel. 602 126 917). 

 
      Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu 

(pozemek p.č. 33/1 v k.ú. České Meziříčí), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí 
Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízeni, vedených 
k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob vypořádání 
majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, požadujeme 
nejdéle ke kolaudaci stavby projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Hradec 
Králové, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3 (Ing. Šimůnková, tel. 495 088 122), 
po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební 
zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájeni řízení a rozhodnutí v požadované věci. V 
žádosti je třeba uvést odkaz na značku tohoto stanoviska. 
 

18. Při stavbě mohou být použity pouze materiály, jejichž směrné hodnoty obsahu přírodních 
radionuklidů nepřesahují hodnoty indexu hmotnostní aktivity uvedené v tabulce č.1 
přílohy č.10  vyhl. č. 307/2002 Sb.. 

 

19. Sádrokartonové konstrukce mohou být prováděny pouze osobou k tomu oprávněnou. 
Doklady o oprávnění a prohlášení o dodržení technologických a montážních postupů 
stanovených výrobcem musí stavebník předložit při kolaudaci  stavby. 

 

20. 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 dokončení stavby. 

 

21. 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. 

 

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

 

23. Stavebník je  povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání  vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit. 

 

24. 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. Stavba musí být vybavena základní dokumentací požární ochrany a hasícími 
přístroji dle požárně bezpečnostního řešení. Při závěrečné kontrolní prohlídce musí být 
předložen i doklad o provedeném archeologickém dohledu. 

 

25. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 
 
26. Stavebník předloží  stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,  

dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo 
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k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení a geometrický plán 
zaměření stavby. 

 

O d ů v o d n ě n í  
 

Stavební úřad oznámil podle § 87 odst.1 a § 112 odst. 1  stavebního zákona zahájení 
společného územního a stavebního  řízení  známým účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 
písm. a) a b) a podle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručením 
písemného opatření ze dne 23.01.2012 doporučeně do vlastních rukou na doručenku a 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona a současně k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se 
konalo dne 28.02.2012. 
        Okruhem účastníků řízení se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby jsou vedle 
žadatelů 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 
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 a provozovatelům dotčené 
technické infrastruktury a vlastníkům sousedních pozemků. 
        Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst.2 
přiznal následující postavení. Stavebník 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 
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stavby, vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, 
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 u č 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.  
 Proti stavebnímu povolení 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. 
            Odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem má odkladný účinek vůči 
rozhodnutí s navazujícím výrokem.  
        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. 

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.  
        Toto rozhodnutí o povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení pozbývá 
platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 
 

Příloha pro stavebníka: 
-    ověřená  dokumentace  stavby     (obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení) 
- štítek „ stavba povolena“        (                                        - „ -                                  )  
 
Příloha pro Obecní úřad České Meziříčí: 
-    ověřená  dokumentace  stavby     (obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. Dalibor   Štěpán 
                                                                                                          vedoucí 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: 
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Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům  řízení uvedeným v 
§ 85 odst. 1  stavebního zákona a v § 109 odst.1 stavebního zákona: 
RP výtahy s.r.o., IČ: 28935934, Na Nábřeží 135, 51771 České Meziříčí zastoupená, na 
základě plné moci, panem ing. Janem Kozákem, nar. 14.11.1983, bytem Osvobození 91, 517 
71 České Meziříčí 
Zdeněk Roubal, nar. 30.1.1946, Julia Fučíka 100, 51771 České Meziříčí 
Jaroslava Roubalová, nar. 27.8.1947, Julia Fučíka 100, 51771 České Meziříčí 
Ing. Josef Světlík, nar. 5.1.1961, Julia Fučíka 427, 51771 České Meziříčí 
Ing. Bronislava Světlíková, nar. 9.10.1961, Julia Fučíka 427, 51771 České Meziříčí 
Zdeněk Franc, nar. 28.3.1974, Nová ulice 507, 51771 České Meziříčí 
Iveta Francová, nar. 12.11.1976, Nová Ulice 507, 51771 České Meziříčí 
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 
Pavel Lučaník, nar. 13.8.1958, Julia Fučíka 426, 51771 České Meziříčí 
Roman Hencl, nar. 22.8.1973, Na Nábřeží 130, 51771 České Meziříčí 
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 
Obec České Meziříčí, IČ: 274810, 517 71 České Meziříčí 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
 

Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení podle § 85 odst. 2  stavebního zákona: 
Zdeněk Roubal, nar. 30.1.1946, Julia Fučíka 100, 51771 České Meziříčí 
Jaroslava Roubalová, nar. 27.8.1947, Julia Fučíka 100, 51771 České Meziříčí 
Ing. Josef Světlík, nar. 5.1.1961, Julia Fučíka 427, 51771 České Meziříčí 
Ing. Bronislava Světlíková, nar. 9.10.1961, Julia Fučíka 427, 51771 České Meziříčí 
Zdeněk Franc, nar. 28.3.1974, Nová ulice 507, 51771 České Meziříčí 
Iveta Francová, nar. 12.11.1976, Nová Ulice 507, 51771 České Meziříčí 
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 
Pavel Lučaník, nar. 13.8.1958, Julia Fučíka 426, 51771 České Meziříčí 
Roman Hencl, nar. 22.8.1973, Na Nábřeží 130, 51771 České Meziříčí 
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje,  Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
 

Dále obdrží doporučeně na doručenku dotčené orgány ( do datových schránek): 
Městský úřad Dobruška, odb. výstavby a  ŽP, odd. ŽP 
Městský úřad Dobruška, odb. výstavby a  ŽP, silniční hospodářství 
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města – pan Petr Slavík 
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, odd.úřad územního plánování 
HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n.Kn.  
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
Krajské ředitelství  Policie KHK kraje, dopravní inspektorát RK, Zborovská 1360, 516 01   
 

Doporučeně ( k vyvěšení): 
Obecní úřad České Meziříčí 
 
Na vědomí: 
RP výtahy s.r.o., IČ: 28935934, Na Nábřeží 135, 51771 České Meziříčí 
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