
Městský úřad Proseč 
Hospodářsko-správní odbor 

náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč  

_____________________________________________________________________________ 

Č.j. 9-4/2019-328/R                      V Proseči dne 19.8.2019 

Vyřizuje: Bc. Pavel Raba 

Tel. 469321246, 468005022 
E-mail: stavebni@prosec.cz 

 

 

Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč 
 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební 

úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění, a místně příslušný podle § 11 odst. 1 

písm. b) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),  v územním 

řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby, kterou dne 7.1.2019 podalo 

 

Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, zastoupené starostou 

Ing. Janem Macháčkem 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

  

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení Česká Rybná“ 

 

(dále jen „stavba) navržena na pozemcích parc.č. 2977/45 (ostatní plocha), 2977/39 (ostatní 

plocha), 2977/15 (ostatní plocha), 2977/14 (ostatní plocha), 3000 (ostatní plocha), 3049 (ostatní 

plocha), 2977/24 (ostatní plocha), 2977/57 (ostatní plocha), 2977/16 (ostatní plocha), 3155 

(ostatní plocha), 3113/9 (ostatní plocha), 288/2 (ostatní plocha), 2976/4 (ostatní plocha), 2976/1 

(ostatní plocha), 2989 (ostatní plocha), 2972/1 (ostatní plocha), 2973 (ostatní plocha), 2977/1 

(ostatní plocha), 3005/2 (ostatní plocha), 3026 (ostatní plocha), 629 (trvalý travní porost), 631/1 

(orná půda), 236/3 (trvalý travní porost), 614/8 (ostatní plocha), 271/4 (ostatní plocha), 271/1 

(ostatní plocha), 2977/21 (ostatní plocha), 300/4 (trvalý travní porost), 252/2 (ostatní plocha), 

2977/22 (ostatní plocha), 248/1 (ostatní plocha), 3010 (ostatní plocha), 319/8 (ostatní plocha), 

3037/1 (ostatní plocha), 3133/1 (ostatní plocha), 3081 (ostatní plocha), 3082/1 (ostatní plocha), 

3113/1 (vodní plocha), 2977/37 (vodní plocha), 2977/38 (ostatní plocha), 2434/2 (zahrada), 2981 

(ostatní plocha), 61 (zahrada), st.37 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (zahrada), 32 (zahrada), 17 

(trvalý travní porost), 224 (trvalý travní porost), 862 (trvalý travní porost), 860/2 (trvalý travní 

porost), 3027 (ostatní plocha), 864 (orná půda), 630 (trvalý travní porost), 623 (trvalý travní 
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porost), 3007 (ostatní plocha), 246/1 (zahrada), 317/2 (zahrada)), 2333/2 (zahrada) a 2425/5 

(zahrada), vše v kat. území Česká Rybná. 

 

Popis stavby: 

Veřejné osvětlení (dále jen „VO“) bude realizováno jako přílož ke kabelovým vedením 1 kV – 

ČEZ Distribuce, a.s.. Připojení veškerého projektovaného VO bude provedeno v nově 

instalovaném rozvaděči RVO, který bude instalován u pojistkové skříně SR401 ČEZ Distribuce, 

a.s. (u požární zbrojnice čp. 141).  Z rozvodnice RVO budou připojeny jednotlivé větve VO, 

budou použity kabely AYKY 4Bx16mm2 pro připojení jednotlivých osvětlovacích stožárů, spolu 

s kabelovým vedením VO bude uložena i uzemňovací páska FeZn 4/30mm, která bude vycházet 

od uzemnění přípojnice PEN v rozvodnici RVO a bude připojena u každého osvětlovacího 

stožáru na vnější i vnitřní ochrannou svorku kovového osvětlovacího stožáru + na vodič – svorku 

– přípojnici PEN – nutné dle ČSN EN 62 305-1 až 3 ed.2, ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2, ČSN 33 

2000 – 5 – 51 ed.3, ČSN EN 61 140 ed.2, apod.. Uložení kabelu VO bude po celé trase uloženo 

v ochranných trubkách Kopoflex. U komunikací budou instalovány osvětlovací stožáry č. 001 až 

079, typ osvětlovacího stožáru STB6-B-133/89/60 – Amako Heřmanův Městec, celková výška 

stožáru 7m, výška stožáru nad zemí 6 m. Osvětlovací stožáry budou osazeny svítidly LED. 

Osvětlovací stožáry budou osazeny min. 0,50 m od okraje vozovky – komunikace. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Pozemky parc.č. 2977/45, 2977/39, 2977/15, 2977/14, 3000, 3049, 2977/24, 2977/57, 2977/16, 

3155, 3113/9, 288/2, 2976/4, 2976/1, 2989, 2972/1, 2973, 2977/1, 3005/2, 3026, 629, 631/1, 

236/3, 614/8, 271/4, 271/1, 2977/21, 300/4, 252/2, 2977/22, 248/1, 3010, 319/8, 3037/1, 3133/1, 

3081, 3082/1, 3113/1, 2977/37, 2977/38, 2434/2, 2981, 61, st.37, 26, 32, 17, 224, 862, 860/2, 

3027, 864, 630, 623, 3007, 246/1, 317/2, 2333/2 a 2425/5, vše v kat. území Česká Rybná. 

 

Sousední pozemky parc.č. st.31, st.49/1, st.56/2, st.72, st.74, st.78, st.106, st.119, st.139, st.144, 

st.168, st.172, st.173, st.204, st.211, st.241, 15, 24, 31, 37, 48, 50, 53, 2680/1, 67, 71, 73/1, 75, 

77, 80, 82/2, 83, 88, 93/1, 103, 129/3, 152/1, 151/2,  156, 158, 168, 182/2, 184, 201, 221/1, 262, 

623, 236/1, 239/1, 246/1, 248/5, 249, 250, 251, 252/1, 263, 268, 269, 274, 276, 277, 2976/1, 

292/2, 297, 299/1, 614/3, 623, 868/2, 2425/6, 2425/7, 2605, 2962/1, 2977/7, 2977/10, 2977/32, 

2977/33, 2977/40, 2977/41, 2977/52, 252/1, 2977/60, 2990, 3056/2, 3100, 3105 a 3149/1, vše 

v k.ú. Česká Rybná. 

 

 

II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích 2977/45, 2977/39, 2977/15, 2977/14, 3000, 3049, 

2977/24, 2977/57, 2977/16, 3155, 3113/9, 288/2, 2976/4, 2976/1, 2989, 2972/1, 2973, 

2977/1, 3005/2, 3026, 629, 631/1, 236/3, 614/8, 271/4, 271/1, 2977/21, 300/4, 252/2, 

2977/22, 248/1, 3010, 319/8, 3037/1, 3133/1, 3081, 3082/1, 3113/1, 2977/37, 2977/38, 

2434/2, 2981, 61, st.37, 26, 32, 17, 224, 862, 860/2, 3027, 864, 630, 623, 3007, 246/1, 

317/2, 2333/2 a 2425/5, vše v kat. území Česká Rybná, a to tak, jak je zakresleno na 

situačních výkresech v měřítku 1: 500, a to jako přílož ke kabelovému vedení distribuční 

sítě NN. 

2. Umístění stavby bude respektovat stávající podzemní vedení a zařízení, a to včetně jejich 

ochranných pásem, bude respektována ČSN 73 6005 – Prostorová úprava sítí 

technického vybavení. 

3. Před prováděním zemních prací zajistí stavebník, případně zhotovitel, vytýčení veškerých 

podzemních vedení a zařízení v dotčeném území a učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k jejich poškození. Při provádění prací bude dodržovat podmínky stanovené 

v jednotlivých vyjádřeních o existenci pozemních vedení a zařízení a v protokolech o 

vytýčení těchto zařízení. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy příslušné 

protokoly o převzetí případně dotčených podzemních vedení. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
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5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, stavebník před zahájením stavebních 

prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČO a sídlo stavebního podnikatele, který bude 

stavbu provádět. 

6. Mezi půdorysným okrajem vodovodního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí 

nutno dodržet minimální odstupovou vzdálenost v souběhu1,0 m a v křížení dle ČSN 73 

6005. 

7. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi 

(vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice, včetně jejich oplocení) a 

půdorysným okrajem navrhovaných sítí nutno dodržet minimální odstupovou vzdálenost 

1,5 m. 

8. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb, včetně oplocení, a víceletými 

dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí dodržet minimální 

odstupovou vzdálenost 1,5 m. 

9. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska MěÚ Chrudim, odboru ŽP, CR 

076082/2017 OŽP/Ry ze dne 10.1.2018: 

a) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu 

kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, není nutný 

souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

b) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu 

kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, bude 

termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámen 

nejméně 15 dní předem odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim. 

c) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu 

delší než jeden rok,  bude požádáno o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského 

půdního fondu podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění. 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim, odboru ŽP, odd. 

vodního hospodářství: 

a) Doba, po kterou se souhlas uděluje: do doby vydání příslušných opatření stavebním 

úřadem, nejdéle však 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska. 

b) Při stavebních   pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodním toku, tzn. 

voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami 

z případné mechanizace. 

c) Pokud dojde při stavbě k zanesení koryta vodního toku, bude tato hmota neprodleně 

odstraněna. 

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim, odboru ŽP, odd. 

přírodního prostředí,  čj. CR 034606/2019 OŽP/Št ze dne 29.5.2019: 

a) Kabelové vedení VO bude umístěno ve vzdálenosti minimálně 3 m od hranice lesních 

pozemků parc.č. 319/1, 319/2, 319/6, 333/2, 2972/4, 2972/17, 2972/21 a 2972/22, vše 

v k.ú. Česká Rybná. 

12. Se všemi odpady vzniklými realizací stavby musí být nakládáno v souladu s příslušnými 

ustanoveními zák.č 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. K závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby budou předloženy veškeré doklady o množství a způsobu nakládání se 

vzniklými odpady, zařazenými dle druhu a kategorie odpadu v souladu s vyhl.č. 

381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

13. Budou dodrženy podmínky SÚS Pardubického kraje, provoz Chrudim, čj. 

SÚSPK5018/2018 ze dne 18.7.2018: 

a) VO bude uloženo jako přílož k NN v rámci stavby „Česká Rybná – rekonstrukce NN, 

kNN a TS“, jejíž TP byly vydány již ve vyjádření čj. SÚSPK1638/2018 ze dne 

13.3.2018, technické podmínky zůstávají i nadále v platnosti; 

b) Před zahájením stavebních prací (minimálně 3 týdny) bude mezi investorem a 

zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic PK uzavřena smlouva o podmínkách 

zřízení stavby (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích III.  
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c) tříd schváleného Radou PK platné v době provádění stavebních prací – více informací 

na www.suspk.cz nebo poskytne oddělení majetkové správy Chrudim). 

d) Vlastník stavební činností nesmí být poškozena ani znečištěna vozovka nebo 

příslušenství silnice III/354 2 a III/354 p. 

e) Případné negativní dopady na danou silnici musí být neprodleně odstraněny. 

f) Zásyp rýh a jam v prostoru silničního pozemku bude proveden hutněním po vrstvách 

a následným zatravněním (i v případě startovacích jam) v souladu s TP 146. 

g) Musí být zachováno stávající odvodnění silnice. V případě, že dojde k poškození 

odvodňovacího zařízení komunikace, či zhoršení odvodnění komunikace v místě 

stavby, bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí 

řádné a funkční odvodnění silnice. 

h) Stavební práce v pozemku budou zahájeny po povolení stavby příslušným úřadem, po 

dokončení budou protokolárně předány majetkovému oddělení SÚS PK, provoz 

Chrudim.  

14. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., čj.  1104627324 ze dne 

11.7.2019: 

a) podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy je 

platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., v daném zájmovém území“ 

b) podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení 

prostřednictvím Zákaznické liny 800 850 860 

c) souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu 

s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN 50423-3, PNE 

330000-6 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 

d) stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení 

distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky 

a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy 

e) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků pověřených firem 

k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. 

f) přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem: 

- podél nadzemního vedení VN bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků, popř. 

k jednotlivým podpěrným bodům vedení (sloupům) bude zajištěn volný průjezdný 

pruh pozemků (musí být umožněn vjezd nákladních vozidel) 

- k el. stanicím bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků (musí být umožněn 

vjezd nákladních vozidel) 

- k podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup 

g) v ochranném pásmu je podle § 46 Ochranná pásma, zákona č. 458/2000 Sb., 

v platném znění, zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, 

které by znemožnilo jeho obsluhu) 

h) sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěny 

blíže než 4 m od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (souběh). 

Křížení s venkovním el. vedením VN – trasa sdělovacích vedení a ostatních silových 

vedení s napětím do 45 kV nebude umístěna blíže než 4 m od nejbližšího tělesa 

stožáru nebo sloupu  

i) sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěny 

blíže než 2 m od konstrukcí el. stanic 

j) stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého 

dopravního značení výšky maximálně 3 m nebudou umístěny blíže než 3 metry od 

svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno kolmo na vedení) 

 

http://www.suspk.cz/
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k) stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého 

dopravního značení výšky nad 3 m nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé 

roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno kolmo na vedení). Současně 

musí být zachována min. vzdálenost 1 m od živých částí při případném pádu stožáru. 

l) stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam budou 

umístěny mimo ochranné pásmo el. stanic.  

m) stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého 

dopravního značení nebudou umístěny blíže než 0,5 m od podzemních vedení  

n) stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, 

resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a 

pozemních komunikací dle normy PNE 33 3301 

o) stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení 

p) stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení kabelových skříní (pilířů). Před 

jistícími skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní 

hrana jistících skříní nebude níže než 0,6 m nad definitivně upraveným terénem 

q) stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability el. stanic 

r) pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. 

s) nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy 

t) v prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí být realizována skládka materiálu či 

zeminy 

u) v prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. 

k navršení zeminy 

v) v prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. 

k navršení zeminy 

w) v prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení 

zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby 

stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005. 

x) 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.  

y) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení. 

z) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na el. zařízení 

stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860. 

15. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 75 2130 (křížení a souběhy vodních toků 

s dráhami, pozemními komunikace a vedeními). 

16. Vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

v platném znění. 

17. Správce vodoteče, tj. Lesy ČR, s.p., bude přizván k převzetí dokončených prací 

(kolaudaci). 

18. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní 

odbor Chrudim, Dopravní inspektorát čj. KRPE-62093-1/ČJ-2018-170306 ze dne 

7.8.2018. 

a) Při umístění sloupů VO nesmí být narušeny rozhledové poměry pro křižovatky a 

sjezdy (dodržet rozhledové poměry dle ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110) – jelikož 

nebyla uvedena šířka stožárů VO, upozorňujeme, že se za přípustnou překážku 

v rozhledu považuje překážka šířky do 15 cm (při případném umístění sloupů VO do 

rozhledů, je nutné toto zajistit) 

b) V případě VO upozorňujeme, že osvětlení musí splňovat podmínky mimo jiné dle 

ČSN EN TR/13201-1, ČSN 36 0400, ČSN EN 13201-2 atd. a musí být umístěno tak, 

aby byl dodržen bezpečnostní odstup k pevné překážce od jízdního pruhu – 0,5 m, 

bezpečnostního odstupu k pevné překážce od pruhu pro chodce dle ČSN 73 6110 a  
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zajištění podmínek pro rozhled dle ČSN 73 6102 a ČSN 7306110. Pro případné 

umisťování pevných překážek sloupů VO, případně dopravního značení, pilířků atd. 

upozorňujeme, že do volné šířky pásu pro chodce o šíři 1,5 m a menší nesmí 

zasahovat žádné překážky ani ojedinělé o šířce větší než 0,15 m. V odůvodněných 

případech ve stísněných podmínkách může ojedinělá překážka bodově zúžit průchozí 

prostor až na 0,9 m, viz článek 10.1.2.2 ČSN 73 6110 (dle vyhl. MMR č.398/2009 

Sb. – Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že 

bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm. 

c) Pokud to podmínky dovolí, je třeba kabelové vedení v maximální možné míře 

vymístit mimo silniční pozemky a pomocné silniční pozemky.  

d) Dle možností řešit křížení kabelové vedení s komunikací protlakem, podvrtem, 

v krajním případě překopem. 

e) Požadujeme, aby pro daný projekt byly dodrženy příslušné normy, technické 

podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, vyhl.č. 398/2009 

Sb. a jiné) 

f) Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích, k jeho 

případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou.  

V případě, že si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochranou přenosného 

dopravního značení. 

g) Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh 

dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu a požádat o vydání „Stanoviska k přechodné úpravě provozu na pozemních 

komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním 

užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“ dle § 

24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

19. V souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona lze užívat stavbu jen na 

základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona). 

Účastníci řízení uvedeni v § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, zastoupené starostou 

Ing. Janem Macháčkem 

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, provoz Chrudim 

Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové 

Jaroslav Honzák, Česká Rybná 81, 539 44 Proseč 

Eva Honzáková, Česká Rybná 81, 539 44 Proseč 

Petr Honzák, Česká Rybná 81, 539 44 Proseč 

Jan Kincl, Česká Rybná 35, 539 44 Proseč 

Ludmila Rejmanová, Na Drážce 351, Studánka, 530 03 Pardubice 

Libuše Samková, Česká Rybná 43, 539 44 Proseč 

Lubomír Brandejs, Barákova 431, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Leoš Marek, Vrchlického 451, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Pavel Zelenka, Česká Rybná 59, 539 44 Proseč 

Zdeněk Dostál, Česká Rybná 93, 539 44 Proseč 

Ing. Lenka Adámková, Kosmická 745/17, Háje, 149 00 Praha 4 

Josef Zach, Česká Rybná 71, 539 44 Proseč 

Zdeňka Zachová, Česká Rybná 71, 539 44 Proseč 

Kamila Netolická, Růžová 529, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

Zdenka Zemanová,  Bělá 94, 538 54 Luže 

Hana Dolanská, Lozice 2, 538 54 Lozice 

Jitka Pešková, Otradov 107, 539 43 Otradov 

Josef Osinek, Česká Rybná 62, 539 44 Proseč 
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Miloslav Hurych, Česká Rybná 61, 539 44 Proseč 

Markéta Hurychová, Česká Rybná 61, 539 44 Proseč 

Luboš Lacman, Rybenská 340, 539 44 Proseč 

Jana Lacmanová, Česká Rybná 23, 539 44 Proseč 

Jana Slavíková, Česká Rybná 149, 539 44 Proseč 

Odůvodnění: 

Dne 7.1.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Jelikož 

předložená žádost neobsahovala potřebné údaje a podklady, stavební úřad opatřením čj. 9-

2/2019-328/R ze dne 25.3.2019 vyzval žadatele k doplnění žádosti a současně usnesením územní 

řízení přerušil. Po předložení chybějících podkladů stavební úřad oznámil zahájení územního 

řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a to opatřením čj. 9-3/2019-328/R ze 

dne 26.6.2019. Vzhledem ke skutečnosti, že předložená žádost po jejím doplnění již poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad upustil od ústního jednání a místního 

ohledání a  stanovil lhůtu pro uplatnění případných námitek do 29.7.2019. 

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným 

technickým požadavkům na stavby. Dokumentace pro územní řízení byla vypracována Ing. Jiřím 

Polanským, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb se specializací 

elektrotechnická zařízení staveb, ČKAIT 0600144. 

 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s § 85 stavebního zákona. Dle § 85 

odst. 1 je účastníkem řízení žadatel a obec, v tomto konkrétním případě je obec současně 

žadatelem.  Dle § 85 odst. 2 písm. a) jsou dále účastníkem řízení vlastníci přímo dotčených 

pozemků - Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, SÚS 

Pardubického kraje, Doubravice 98, provoz Chrudim, Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast Povodí 

Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Jaroslav Honzák, 

Česká Rybná 81, 539 44 Proseč, Eva Honzáková, Česká Rybná 81, 539 44 Proseč, Petr Honzák, 

Česká Rybná 81, 539 44 Proseč, Jan Kincl, Česká Rybná 35, 539 44 Proseč, Ludmila 

Rejmanová, Na Drážce 351, Studánka, 530 03 Pardubice, Libuše Samková, Česká Rybná 43, 

539 44 Proseč, Lubomír Brandejs, Barákova 431, 517 21 Týniště nad Orlicí, Leoš Marek, 

Vrchlického 451, 517 21 Týniště nad Orlicí, Pavel Zelenka, Česká Rybná 59, 539 44 Proseč, 

Zdeněk Dostál, Česká Rybná 93, 539 44 Proseč, Ing. Lenka Adámková, Kosmická 745/17, Háje, 

149 00 Praha 4, Josef Zach, Česká Rybná 71, 539 44 Proseč, Zdeňka Zachová, Česká Rybná 71, 

539 44 Proseč, Kamila Netolická, Růžová 529, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, 

Zdenka Zemanová,  Bělá 94, 538 54 Luže, Hana Dolanská, Lozice 2, 538 54 Lozice, Jitka 

Pešková, Otradov 107, 539 43 Otradov, Josef Osinek, Česká Rybná 62, 539 44 Proseč, Miloslav 

Hurych, Česká Rybná 61, 539 44 Proseč, Markéta Hurychová, Česká Rybná 61, 539 44 Proseč, 

Luboš Lacman, Rybenská 340, 539 44 Proseč, Jana Lacmanová, Česká Rybná 23, 539 44 

Proseč, Jana Slavíková, Česká Rybná 149, 539 44 Proseč. 

 

Dle § 85 odst. 2 písm. b) bylo postavení účastníka řízení přiznáno rovněž vlastníkům sousedních 

pozemků a staveb na nich – parc.č. st.31, st.49/1, st.56/2, st.72, st.74, st.78, st.106, st.119, st.139, 

st.144, st.168, st.172, st.173, st.204, st.211, st.241, 15, 24, 31, 37, 48, 50, 53, 2680/1, 67, 71, 

73/1, 75, 77, 80, 82/2, 83, 88, 93/1, 103, 129/3, 152/1, 151/2,  156, 158, 168, 182/2, 184, 201, 

221/1, 262, 623, 236/1, 239/1, 246/1, 248/5, 249, 250, 251, 252/1, 263, 268, 269, 274, 276, 277, 

2976/1, 292/2, 297, 299/1, 614/3, 623, 868/2, 2425/6, 2425/7, 2605, 2962/1, 2977/7, 2977/10, 

2977/32, 2977/33, 2977/40, 2977/41, 2977/52, 252/1, 2977/60, 2990, 3056/2, 3100, 3105 a 

3149/1, vše v k.ú. Česká Rybná. 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstká 626, 537 01 Chrudim 
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Vzhledem k tomu, že žadatel nemá ke všem přímo dotčeným pozemkům vlastnické právo, 

byly předloženy písemné souhlasy s jednotlivými vlastníky přímo dotčených pozemků. 

V případě pozemků, ke kterým  mají právo hospodařit Lesy ČR, s.p., byla uzavřena smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 

Stanoviska sdělily: 

- MěÚ Chrudim, odbor ŽP, čj. CR 076082/2017 OŽP/Ry ze dne 10.1.2018 – souhrnné 

stanovisko; 

- MěÚ Chrudim, odbor ŽP, odd. vodního hospodářství, čj. CR 036048/2019 OŽP/Ku – 

0526 ze dne 29.5.2019 – závazné stanovisko; 

- MěÚ Chrudim, odbor ŽP, odd. přírodního prostředí, čj. CR 034606/2019 OŽP/Št ze dne 

29.5.2019 – závazné stanovisko orgánu státní správy lesů.  

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516,  Územní odbor 

Chrudim, Dopravní inspektorát, KRPE-62093-1/ČJ-2018-170306 ze dne 7.8.2018. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení 

právních předpisů ve výrokové části uvedených. 

 

Účastníci řízení uvedeni v § 27 odst. 2 správního řádu: 

Vlastníci pozemků parc.č. st.31, st.49/1, st.56/2, st.72, st.74, st.78, st.106, st.119, st.139, st.144, 

st.168, st.172, st.173, st.204, st.211, st.241, 15, 24, 31, 37, 48, 50, 53, 2680/1, 67, 71, 73/1, 75, 

77, 80, 82/2, 83, 88, 93/1, 103, 129/3, 152/1, 151/2,  156, 158, 168, 182/2, 184, 201, 221/1, 262, 

623, 236/1, 239/1, 246/1, 248/5, 249, 250, 251, 252/1, 263, 268, 269, 274, 276, 277, 2976/1, 

292/2, 297, 299/1, 614/3, 623, 868/2, 2425/6, 2425/7, 2605, 2962/1, 2977/7, 2977/10, 2977/32, 

2977/33, 2977/40, 2977/41, 2977/52, 252/1, 2977/60, 2990, 3056/2, 3100, 3105 a 3149/1, vše 

v k.ú. Česká Rybná. 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstká 626, 537 01 Chrudim 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

-    Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle 

obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 

úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.  



 9 

 

Poučení o odvolání:  

           Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, odd. stavebního řádu, 

Komenského 125, Pardubice, a to podáním odvolání u Městského úřadu, HSO, stavebního úřadu 

v Proseči.  Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené 

a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

        Bc. Pavel     R a b a   

                   vedoucí HS odboru 

 

 

 

Příloha územního rozhodnutí: 

- situační výkres umístění stavby 

 

 

Obdrží : 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona – doručení jednotlivě (osobní 

předání): 

Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, zastoupené starostou 

Ing. Janem Macháčkem 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – doručení jednotlivě (osobní 

předání +ISDS+dodejky): 

Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, zastoupené starostou 

Ing. Janem Macháčkem 

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, provoz Chrudim 

Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové 

Jaroslav Honzák, Česká Rybná 81, 539 44 Proseč 

Eva Honzáková, Česká Rybná 81, 539 44 Proseč 

Petr Honzák, Česká Rybná 81, 539 44 Proseč 

Jan Kincl, Česká Rybná 35, 539 44 Proseč 

Ludmila Rejmanová, Na Drážce 351, Studánka, 530 03 Pardubice 

Libuše Samková, Česká Rybná 43, 539 44 Proseč 

Lubomír Brandejs, Barákova 431, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Leoš Marek, Vrchlického 451, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Pavel Zelenka, Česká Rybná 59, 539 44 Proseč 

Zdeněk Dostál, Česká Rybná 93, 539 44 Proseč 

Ing. Lenka Adámková, Kosmická 745/17, Háje, 149 00 Praha 4 

Josef Zach, Česká Rybná 71, 539 44 Proseč 

Zdeňka Zachová, Česká Rybná 71, 539 44 Proseč 

Kamila Netolická, Růžová 529, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

Zdenka Zemanová,  Bělá 94, 538 54 Luže 

Hana Dolanská, Lozice 2, 538 54 Lozice 

Jitka Pešková, Otradov 107, 539 43 Otradov 

Josef Osinek, Česká Rybná 62, 539 44 Proseč 

Miloslav Hurych, Česká Rybná 61, 539 44 Proseč 

Markéta Hurychová, Česká Rybná 61, 539 44 Proseč 

Luboš Lacman, Rybenská 340, 539 44 Proseč 

Jana Lacmanová, Česká Rybná 23, 539 44 Proseč 

Jana Slavíková, Česká Rybná 149, 539 44 Proseč 

 



 10 

 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou: 

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: 

Vlastníci pozemkové parc.č. st.31, st.49/1, st.56/2, st.72, st.74, st.78, st.106, st.119, st.139, 

st.144, st.168, st.172, st.173, st.204, st.211, st.241, 15, 24, 31, 37, 48, 50, 53, 2680/1, 67, 71, 

73/1, 75, 77, 80, 82/2, 83, 88, 93/1, 103, 129/3, 152/1, 151/2,  156, 158, 168, 182/2, 184, 201, 

221/1, 262, 623, 236/1, 239/1, 246/1, 248/5, 249, 250, 251, 252/1, 263, 268, 269, 274, 276, 277, 

2976/1, 292/2, 297, 299/1, 614/3, 623, 868/2, 2425/6, 2425/7, 2605, 2962/1, 2977/7, 2977/10, 

2977/32, 2977/33, 2977/40, 2977/41, 2977/52, 252/1, 2977/60, 2990, 3056/2, 3100, 3105 a 

3149/1, vše v k.ú. Česká Rybná. 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstká 626, 537 01 Chrudim 

 

Dotčené orgány (ISDS+osobní předání): 

MěÚ Chrudim -     odbor ŽP 

- odbor dopravy 

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a 

památkové péče – úsek památkové péče 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516,  Územní odbor Chrudim, 

Dopravní inspektorát 

MěÚ Proseč, silniční správní úřad 

 

 

Dle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jsou 

úkony pro orgány územního samosprávního celku prováděné úřadem téhož územního 

samosprávného celku  od správního poplatku osvobozeny. 

 

 

 
 

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, jakož i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

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

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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