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Účastníci územního řízení a řízení o odstranění stavby (společného řízení dle ustanovení § 140 
správního řádu): 
 
Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního 
řádu: 
Žadatel: 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje JFT s.r.o., IČO 25275771, V Lukách č.p. 126, Dolní Nová Ves, 507 81  Lázně Bělohrad 
 
Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
Obec Vítězná, IČO 00278432, Kocléřov č.p. 123, 544 62  Vítězná, 
 
Účastníci územního řízení o umístění stavby a řízení o odstranění stavby podle § 85 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Václav Štěpánek, nar. 31.01.1961, Hájemství č.p. 9, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zuzana Štěpánková, nar. 09.08.1961, Hájemství č.p. 9, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
JUDr. Radana Menšíková, nar. 20.06.1953, Hájemství č.p. 27, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vojtěch Marčok, nar. 10.04.1990, Česká č.p. 187, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 1, 
Renáta Štěpánková, nar. 17.03.1958, Barákova č.p. 197, Nové Město, 506 01  Jičín 1, 
Vladimír Šídlo, nar. 03.01.1966, Hájemství č.p. 36, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Věra Šídlová, nar. 23.09.1963, Hájemství č.p. 36, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Sommer, nar. 22.01.1991, Kohoutovická č.p. 276/14a, Žebětín, 641 00  Brno 41, 
Miroslav Sommer, nar. 18.02.1988, Kohoutovická č.p. 13/14, Žebětín, 641 00  Brno 41, 
Petr Mohr, nar. 28.03.1942, Roháčova č.p. 2117, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslava Mohrová, nar. 23.01.1941, Roháčova č.p. 2117, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Světlana Luňák Staňková, nar. 20.04.1974, Podvinný mlýn č.p. 2348/28, 190 00  Praha 9-Libeň, 
Jan Čiháček, nar. 14.09.1952, Zelenobranská č.p. 75, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2, 
Zdeněk Kučera, nar. 27.07.1938, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Jana Kučerová, nar. 05.11.1940, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Miloslav Marek, nar. 02.06.1957, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, 
Stanislava Marková, nar. 25.03.1956, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, 
Josef Egrt, nar. 06.08.1932, Zámeček č.e. 153, Třebeš, 500 08  Hradec Králové 8, 
Iva Egrtová, nar. 04.02.1939, Zámeček č.e. 153, Třebeš, 500 08  Hradec Králové 8, 
Eva Hesová, nar. 03.10.1946, Na Občinách č.p. 859/24, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9, 
Jiří Horák, nar. 26.09.1943, Na Občinách č.p. 858/22, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9, 
Božena Horáková, nar. 06.01.1944, Na Občinách č.p. 858/22, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec 
Králové 9, 
Jiří Zábranský, nar. 27.05.1969, U Kasáren č.p. 1382, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Ladislav Hladký, nar. 19.04.1958, Hájemství č.p. 10, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
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Jindra Jenčovská, nar. 18.04.1959, Malátova č.p. 190, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Miroslav Richter, nar. 10.09.1949, Nová Tyršova č.p. 2282, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Klára Richterová, nar. 15.12.1979, Čerchovská č.p. 1981/6, 120 00  Praha 2-Vinohrady, 
Martin Šebík, nar. 19.03.1971, Lipová alej č.p. 695/1, Praha 5-Hlubočepy, 154 00  Praha 514, 
Pavel Novák, nar. 20.01.1959, Heydukova č.p. 1035, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Tomáš Mates, nar. 20.05.1972, Štorchova č.p. 2072, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Jana Matesová, nar. 05.03.1976, Štorchova č.p. 2072, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Žofie Trníková, nar. 29.12.1960, Strozziho č.p. 1915, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Zdeňka Kaprasová, nar. 28.02.1957, Na Drahách č.p. 470/16, Malšovice, 500 09  Hradec Králové 9, 
Zuzana Šperková, nar. 01.05.1951, Sekaninova č.p. 405/16, Moravské Předměstí, 500 11  Hradec Králové 
11, 
Michal Kříž, nar. 11.02.1981, Hájemství č.p. 19, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jana Šedivá, nar. 19.09.1953, Hájemství č.p. 19, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Václav Staněk, nar. 04.08.1948, Karolíny Světlé č.p. 2139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Helena Staňková, nar. 14.03.1951, Karolíny Světlé č.p. 2139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec 
Králové 4, 
Paolo Sinisi, nar. 03.10.1962, Mánesova č.p. 1111/45, 120 00  Praha 2-Vinohrady, 
David Záplata, nar. 01.04.1999, Kryblická č.p. 64, Kryblice, 541 01  Trutnov 1, 
Hana Kowalczuková, nar. 15.07.1951, Kpt. Jaroše č.p. 324, Dolní Předměstí, 541 01  Trutnov 1, 
David Rauch, nar. 19.07.1966, U Okrouhlíku č.p. 1532/5, 150 00  Praha 5-Smíchov, 
Veronika Ratajová, nar. 24.04.1959, Navigátorů č.p. 619/7, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614, 
Tomáš Daněk, nar. 14.06.1987, Na Stráni č.p. 56, 252 44  Psáry, 
Jiří Krčma, nar. 16.07.1965, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Petr Krčma, nar. 18.04.1967, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec 
Králové 8, 
Jiří Vobořil, nar. 20.08.1968, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Martina Vobořilová, nar. 01.06.1969, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Daniel Mádle, nar. 26.02.1975, Hájemství č.p. 6, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jan Engelmann, nar. 10.07.1971, Hájemství č.p. 39, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeněk Kuželka, nar. 17.11.1950, Duškova č.p. 96, Josefov, 551 02  Jaroměř 3, 
Radek Házy, nar. 26.01.1970, Závist č.p. 874/58, Komín, 624 00  Brno 24, 
Bc. Radovan Kučera, nar. 07.01.1970, Kobyliská č.p. 337/51, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00  Praha 84, 
Žaneta Šturmová, nar. 01.09.1980, Rybova č.p. 2937, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Krčma, nar. 16.07.1965, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Petr Krčma, nar. 18.04.1967, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Věra Engelmannová, nar. 18.02.1975, Hájemství č.p. 39, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Olga Podhorná, nar. 26.06.1969, Kydlinovská č.p. 816/87, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2, 
Marcel Macháček, nar. 13.06.1971, Hájemství č.p. 2, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Šárka Škopová, nar. 06.04.1969, Karolíny Světlé č.p. 2146, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Vobořil, nar. 20.08.1968, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Roman Puš, nar. 27.04.1983, Hájemství č.p. 5, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Michal Zapletal, nar. 27.01.1980, Hájemství č.p. 14, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Miroslav Menšík, nar. 19.05.1961, Hájemství č.p. 27, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Miroslava Šídlová, nar. 18.05.1944, Šalounova č.p. 2025/7, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415, 
Rudolf Šídlo, nar. 05.06.1941, Šalounova č.p. 2025/7, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415, 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec 
Králové 4, 
 
Česká spořitelna, a.s., sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00  Praha 1 
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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního 
řádu: 

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) jsou v souladu s ustanoveními § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 

Jedná se zejména o tyto pozemky včetně staveb na nich evidované v katastru nemovitostí pod číslem 
pozemku (druh pozemku): 
Pozemková parcela číslo (dále „p. p. č.“) 1863/2 (zahrada), p.p.č. 1873 (zahrada), p.p.č. 1994/10 
(zahrada), p.p.č. 1996/1 (zahrada), p.p.č. 1975/2 (zahrada), p.p.č. 1855/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1974/2 (zahrada), p.p.č. 1975/1 (orná půda), p.p.č. 1982 (zahrada), p.p.č. 1855/1 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 1863/1 (zahrada), p.p.č. 2001/1 (lesní pozemek), p.p.č. 1991/2 (zahrada), p.p.č. 1994/19 (trvalý 
travní porost), p.p.č. 1878/2 (zahrada), p.p.č. 1946/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1960 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1962 (zahrada), p.p.č. 1964 (zahrada), p.p.č. 1886 (trvalý travní porost), p.p.č. 1881/4 
(trvalý travní porost), p.p.č. 1890/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1866 (zahrada), p.p.č. 1870/2 (zahrada), 
p.p.č. 1991/1 (zahrada), p.p.č. 2040 (ostatní plocha) v katastrálním území Kocléřov. 

R OZ H OD N UT Í  

SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ 

(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) 

Žadatel ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého na základě písemné plné moci zastupuje JFT s.r.o., IČO 25275771, V Lukách č.p. 126, Dolní Nová 
Ves, 507 81  Lázně Bělohrad (dále též jen „žadatel“) požádal:  

I. dne 05.02.2021 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby veřejné technické 
infrastruktury s názvem: „Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: pozemková parcela číslo 
(dále jen „p.p.č.“) p.p.č. 1977/1 (trvalý travní porost), stavební parcela číslo (dále jen „st.p.č.“) 
300 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1878/1 (zahrada), st.p.č. 329 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1984 (zahrada), p.p.č. 1985 (trvalý travní porost), st.p.č. 311 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1924 (zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), 
st.p.č. 330 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 360 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1994/7 (ostatní plocha), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1871 
(ostatní plocha), p.p.č. 1994/5 (ostatní plocha), st.p.č. 357 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1994/6 (ostatní plocha), st.p.č. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/8 (ostatní plocha), 
st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/3 (ostatní plocha), st.p.č. 356 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/9 (ostatní plocha), st.p.č. 351 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1996/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1998/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 313 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 (trvalý travní porost), st.p.č. 
333 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/3 (zahrada), st.p.č. 328 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1983 (zahrada), p.p.č. 1973 (zahrada), st.p.č. 354 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1852/1 (trvalý 
travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 
(ostatní plocha), p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1923 (trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 
315 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1877/1 (zahrada), st.p.č. 316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1942 (zahrada), p.p.č. 1999 (lesní pozemek), p.p.č. 2026 (ostatní plocha), p.p.č. 
2044 (ostatní plocha), p.p.č. 2045 (ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), p.p.č. 
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1968/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 
(ostatní plocha), p.p.č. 2047 (ostatní plocha), p.p.č. 1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 1942 (zahrada), st.p.č. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1881/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1969 (zahrada), p.p.č. 1927 (trvalý travní porost), p.p.č. 1948 
(trvalý travní porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 (zahrada), p.p.č. 
1988 (zahrada) v katastrálním území Kocléřov. Dnem podání žádosti bylo územní řízení o 
umístění stavby zahájeno. 

II. dne 05.02.2021 o vydání povolení k odstranění stavby veřejné technické infrastruktury 
s názvem: „Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: st.p.č. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1878/1 (zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 
330 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1871 (ostatní plocha), st.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1979 (zahrada), 
st.p.č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1925/2 (trvalý travní porost), st.p.č. 354 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1852/1 (trvalý 
travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1946/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1946/2 (zahrada), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 (ostatní plocha), p.p.č. 1916 (trvalý 
travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1921 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1922 (trvalý travní porost), p.p.č. 1923 (trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 315 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1940 (zahrada), 
p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1877/1 (zahrada), st.p.č. 
316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní porost), p.p.č. 1942 (zahrada), p.p.č. 
1944/2 (zahrada), p.p.č. 1959 (lesní pozemek), p.p.č. 2044 (ostatní plocha), p.p.č. 2045 (ostatní 
plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), st.p.č. 314 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1933 
(zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní plocha), p.p.č. 1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 1885/3 (trvalý travní porost), st.p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/3 (trvalý 
travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 1936/2 (trvalý travní porost), st.p.č. 301 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1927 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 (zahrada) v katastrálním území 
Kocléřov. Dnem podání žádosti bylo řízení o odstranění stavby zahájeno. 

  

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad  
(dále též jen „stavební úřad“) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný stavební úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil všechny výše uvedené žádosti 
(ozn. I. – II.) podle skutečného obsahu se všemi předloženými doklady a podklady a na základě tohoto 
posouzení dospěl k závěru, že předmětné žádosti spolu věcně souvisejí, týkají se téhož předmětu řízení 
a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, 
aby byla řízení spojena. 

Na podkladě výše uvedeného stavební úřad z moci úřední usnesením poznamenaným do spisu dne 
14.04.2021 pod Č. j.: MUDK-VÚP/29127-2021/kai10339-2021 v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 
správního řádu spojil územní řízení pro stavbu s názvem: „Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: 
pozemková parcela číslo (dále jen „p.p.č.“) p.p.č. 1977/1 (trvalý travní porost), stavební parcela číslo 
(dále jen „st.p.č.“) 300 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1878/1 (zahrada), st.p.č. 329 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1984 (zahrada), p.p.č. 1985 (trvalý travní porost), st.p.č. 311 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1924 (zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 
330 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 360 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1994/7 (ostatní plocha), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1871 (ostatní plocha), p.p.č. 
1994/5 (ostatní plocha), st.p.č. 357 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/6 (ostatní plocha), st.p.č. 
421 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/8 (ostatní plocha), st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří), 
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p.p.č. 1994/3 (ostatní plocha), st.p.č. 356 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/9 (ostatní plocha), 
st.p.č. 351 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1998/2 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 
(trvalý travní porost), st.p.č. 333 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/3 (zahrada), st.p.č. 328 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1983 (zahrada), p.p.č. 1973 (zahrada), st.p.č. 354 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1852/1 
(trvalý travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 
(ostatní plocha), p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1923 
(trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 315 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1877/1 (zahrada), st.p.č. 316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní porost), p.p.č. 1942 
(zahrada), p.p.č. 1999 (lesní pozemek), p.p.č. 2026 (ostatní plocha), p.p.č. 2044 (ostatní plocha), p.p.č. 
2045 (ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/3 
(ostatní plocha), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní plocha), p.p.č. 2047 (ostatní plocha), p.p.č. 
1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní porost), st.p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 1942 (zahrada), st.p.č. 301 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1969 (zahrada), p.p.č. 1927 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1948 (trvalý travní porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 
(zahrada), p.p.č. 1988 (zahrada) v katastrálním území Kocléřov s řízením o odstranění stavby s názvem: 
„Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: st.p.č. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1878/1 
(zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 330 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1871 (ostatní plocha), 
st.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 (trvalý travní porost), p.p.č. 1925/2 (trvalý travní porost), st.p.č. 354 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1852/1 (trvalý travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1946/1 
(trvalý travní porost), p.p.č. 1946/2 (zahrada), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1921 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1922 (trvalý travní porost), p.p.č. 1923 (trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha 
a nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 315 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1940 (zahrada), p.p.č. 
1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1877/1 (zahrada), st.p.č. 316 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní porost), p.p.č. 1942 (zahrada), p.p.č. 1944/2 (zahrada), p.p.č. 
1959 (lesní pozemek), p.p.č. 2044 (ostatní plocha), p.p.č. 2045 (ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 314 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1885/3 (trvalý travní porost), st.p.č. 302 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 
1936/2 (trvalý travní porost), st.p.č. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1927 (trvalý travní porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 
(zahrada) v katastrálním území Kocléřov do jednoho společného řízení, které je dále vedeno pod 
společným číslem spisu: 10339-2021. 

 
Stavební úřad posoudil podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se všemi předloženými 
doklady a podklady zejména podle ustanovení § 86 a ustanovení § 90 stavebního zákona  
a ustanovení § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a na podkladě tohoto posouzení a průběhu společného řízení 
dle ustanovení § 79 stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 67 a ustanovení § 140 odst. 7 
správního řádu a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.  

I. vydává rozhodnutí o umístění stavby 

s názvem: „Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: pozemková parcela číslo (dále jen „p.p.č.“) 
p.p.č. 1977/1 (trvalý travní porost), stavební parcela číslo (dále jen „st.p.č.“) 300 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1878/1 (zahrada), st.p.č. 329 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1984 (zahrada), 
p.p.č. 1985 (trvalý travní porost), st.p.č. 311 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1924 (zahrada), 
st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 330 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 360 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/7 (ostatní 
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plocha), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1871 (ostatní plocha), p.p.č. 1994/5 (ostatní 
plocha), st.p.č. 357 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/6 (ostatní plocha), st.p.č. 421 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/8 (ostatní plocha), st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1994/3 (ostatní plocha), st.p.č. 356 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/9 (ostatní plocha), 
st.p.č. 351 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1998/2 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 
(trvalý travní porost), st.p.č. 333 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/3 (zahrada), st.p.č. 328 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1983 (zahrada), p.p.č. 1973 (zahrada), st.p.č. 354 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1852/1 (trvalý travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), 
p.p.č. 2029 (ostatní plocha), p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1923 (trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1860 
(zahrada), st.p.č. 315 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1877/1 (zahrada), st.p.č. 316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý 
travní porost), p.p.č. 1942 (zahrada), p.p.č. 1999 (lesní pozemek), p.p.č. 2026 (ostatní plocha), p.p.č. 
2044 (ostatní plocha), p.p.č. 2045 (ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/1 
(trvalý travní porost), p.p.č. 1968/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní 
plocha), p.p.č. 2047 (ostatní plocha), p.p.č. 1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní porost), st.p.č. 
302 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), 
p.p.č. 1942 (zahrada), st.p.č. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 1969 (zahrada), p.p.č. 1927 (trvalý travní porost), p.p.č. 1948 (trvalý travní porost), st.p.č. 296 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 (zahrada), p.p.č. 1988 (zahrada) v katastrálním území 
Kocléřov. 

Umísťovaná stavba obsahuje: 
Jedná se o stavbu distribuční soustavy v elektroenergetice, skládající se z nového podzemního 
kabelového vedení včetně zřízení připojovacích bodů (kabelových pilířů) a odstranění stávajících vodičů 
vrchního vedení včetně podpěrných bodů (sloupů).  
 
Na základě technického návrhu investora bude vybudováno nové zemní kabelové vedení NN ze stávající 
trafostanice „Hájemství – obec“ č. TU_1156 pro obec Hájemství. 
První kabel NN typu AYKY-J 3x240+120mm2 označený WL1-2 povede pod silnicí přes skříň S1 do 
rozpojovací skříně S2-R12. Dále směrem k lesu a podél a v komunikace bude pokračovat kabel typu 
AYKY-J 3x240+120mm2 označený WL3-11, který bude smyčkovat přípojkové skříně S4 až S11. Tento 
kabel NN bude ukončen v rozpojovací skříni S12-R17. Z této skříně se položí ve stejné trase přes cestu 
kabely typu AYKY-J 3x120+70mm2 označené WL48 a WL-49 do míst spojek S1 a S2. Tyto spojky rozdělí 
stávající kabelové vedení NN typu AYKY-J 3x120+70mm2 označené WL50 a WL 51 vyvedené z 
trafostanice a ukončené ve stávající rozpojovací skříni S13-R3 u čp.43. 
Z rozpojovací skříně S2-R12 se vyvede kabelové vedení NN typu AYKY-J 3x240+120mm2 označené WL13-
14 přes přípojkovou skříň S14 a ukončí se v rozpojovací skříni S15-R13 proti čp.2. 
Druhý kabel NN ze stávající trafostanice bude položen podél stávajícího kabelového vedení NN typu 
AYKY-J 3x240+120mm2 označeného WL52, a to kabel NN typu AYKY-J 3x240+120mm2 označený WL15. 
Tento kabel bude ukončen v rozpojovací skříni S15-R13. 
  Z rozpojovací skříně S15-R13 se vyvedenou tři kabelová vedení NN: 
První kabel typu AYKY-J 3x120+70mm2 označený WL16-17 se přes přípojkovou skříň S16 položí do 
rozpojovací skříně S17-R19 u čp.29. Odtud se připojí kabelem typu AYKY-J 4x50mm2 označeným WL18 
stávající venkovní vedení NN od čp.29 k čp.30 (hájenka). 
Druhý kabel NN typu AYKY-J 3x240+120mm2 označený WL21, WL-23, WL-24, WL28-30, WL-32, WL-36 a 
WL-40 bude smyčkovat přípojkové skříně S20, S22, S25-28, S32 a S37 vpravo silnice a bude ukončen v 
rozpojovací skříni S38-R16 u čp.18. 
Třetí kabel NN typu AYKY-J 3x240+120mm2 označený WL20, WL-22 a WL-25 bude smyčkovat přípojkové 
skříně S21 a S23 vpravo silnice a bude ukončen v rozpojovací skříni S24-R15 u čp.3. Dále po levé straně 
silnice povede kabel NN typu AYKY-J 3x240+120mm2 označený WL27, WL-31, WL33-35, WL-37-39 a 
bude smyčkovat přípojkové skříně S29, S30-33, S34 a S35 vlevo silnice. Bude ukončen v rozpojovací 
skříni S38-R16 u čp.18. 
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Z rozpojovací skříně S38-R16 povede kabel NN typu AYKY-J 3x240+120mm2 označený WL41-47, bude 
smyčkovat přípojkové skříně S39-44 vlevo cesty k lesu a bude ukončen v rozpojovací skříni S45-R18 u 
ev.p.21. 
Kabelové vedení NN bude provedeno kabely AYKY-J v celkové délce 3379m. 
 
Technické údaje stavby 
délka kabelového vedení NN .................  2716 m 
délka kabelových přípojek NN ................. 0 m 
délka kabelových HDV  .................  663 m 
délka výkopů   .................  2675 m 
počet nových skříní NN  ................. 42 ks 
typ materiál   …….......... kabely NN:  AYKY-J 4x16mm2,  
        AYKY-J 4x25mm2, 
        AYKY-J 4x50mm2, 
        AYKY-J 3x120+70mm2 
        AYKY-J 3x240+120mm2 
 

Vše tak, jak je zakresleno v situačních výkresech s názvem: „Katastrální výkres – kabelové vedení NN jako 
náhrada venkovního vedení NN“ pod čísly výkresu KT1/15/18 až KT8/15/18, v měřítku 1:500, které jsou 
nedílnou součástí projektové dokumentace pod zakázkovým číslem 4101839664, č. stavby: IE-12-
2007895 z 1/2021, ověřené autorizovaným inženýrem Ing. Jaroslav Fejfar, autorizovaný inženýr  pro 
technologická zařízení staveb  ČKAIT 0600352. 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela číslo (dále jen „p.p.č.“) p.p.č. 1977/1 (trvalý 

travní porost), stavební parcela číslo (dále jen „st.p.č.“) 300 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1878/1 (zahrada), st.p.č. 329 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1984 (zahrada), p.p.č. 1985 (trvalý 
travní porost), st.p.č. 311 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1924 (zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 330 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1987 
(zahrada), st.p.č. 360 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/7 (ostatní plocha), st.p.č. 297 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1871 (ostatní plocha), p.p.č. 1994/5 (ostatní plocha), st.p.č. 357 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/6 (ostatní plocha), st.p.č. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1994/8 (ostatní plocha), st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/3 (ostatní plocha), 
st.p.č. 356 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/9 (ostatní plocha), st.p.č. 351 (zastavěná plocha 
a nádvoří), p.p.č. 1996/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1998/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 
313 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 (trvalý travní porost), st.p.č. 
333 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/3 (zahrada), st.p.č. 328 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1983 (zahrada), p.p.č. 1973 (zahrada), st.p.č. 354 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/4 
(trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1852/1 (trvalý travní porost), 
st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1923 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 315 (zastavěná plocha 
a nádvoří), p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1877/1 (zahrada), 
st.p.č. 316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní porost), p.p.č. 1942 (zahrada), 
p.p.č. 1999 (lesní pozemek), p.p.č. 2026 (ostatní plocha), p.p.č. 2044 (ostatní plocha), p.p.č. 2045 
(ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/3 
(ostatní plocha), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní plocha), p.p.č. 2047 (ostatní plocha), p.p.č. 
1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní porost), st.p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 1942 (zahrada), st.p.č. 301 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1969 (zahrada), p.p.č. 1927 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1948 (trvalý travní porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 
(zahrada), p.p.č. 1988 (zahrada) v katastrálním území Kocléřov. Vše tak, jak je zakresleno v situačních 
výkresech s názvem: „Katastrální výkres – kabelové vedení NN jako náhrada venkovního vedení NN“ 
pod čísly výkresu KT1/15/18 až KT8/15/18, v měřítku 1:500, které jsou nedílnou součástí projektové 
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dokumentace pod zakázkovým číslem 4101839664, č. stavby: IE-12-2007895 z 1/2021, ověřené 
autorizovaným inženýrem Ing. Jaroslav Fejfar, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb  
ČKAIT 0600352. 

2. Stavba se umisťuje v rozsahu a podle projektové dokumentace stavby pod zakázkovým číslem 
4101839664, č. stavby: IE-12-2007895 z 1/2021, ověřené autorizovaným inženýrem Ing. Jaroslav 
Fejfar, autorizovaný inženýr  pro technologická zařízení staveb  ČKAIT 0600352. 

3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, název, IČ a sídlo tohoto stavebního podnikatele 
budou písemně oznámeny stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.  

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.  

5. Případné změny v umístění stavby musí být povoleny stavebním úřadem případnou změnou 
územního rozhodnutí.  

6. Žadatel (zhotovitel stavby) zajistí vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledek 
vytyčení musí být úředně ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem.  

7. Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s umístěním stavby splnění všech podmínek 
vyjádřených v závazném stanovisku dotčených orgánů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
odboru životního prostředí ze dne 26.08.2020  pod Č. j.: MUDK-OŽP/62504-2020/kl 18953-2020 
mimo jiné: 

Lesní hospodářství 

1. Při provádění stavebních prací ani následně nesmí na lesních pozemcích docházet ke kácení či 
poškozování stromů, ani jejich kořenových systémů. 

2.  Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na lesní pozemky. 

3. Pokud bude výkop probíhat do 2,5 m v blízkosti stromů rostoucích na lesním pozemku, tak bude 
prováděn ruční výkop nebo hloubení s použitím odsávací techniky. Při hloubení výkopů nesmí být 
porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny 
ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

Orgán státní správy lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
v platném znění (dále jen „zákon o lesích“) sděluje, že před zahájením stavby je pro zábor lesních 
pozemků potřeba vydat rozhodnutí o odnětí pozemku z pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle § 
15 zákona o lesích. Po dobu stavby je nejprve nutné vydat dočasné odnětí a po ukončení stavby se 
vydá trvalé omezení z pozemku určeného k plnění funkcí lesa.  

Žádost o dočasné odnětí musí obsahovat podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o 
uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa, údaje o celkovém rozsahu pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, u dočasných záborů jeho počátek a konec, 
údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, 
katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), snímek 
katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, výpočet poplatku za odnětí, 
vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před 
poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.  

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn 
ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to 
bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné 
chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné 
kryty pokrývající povrch půdy. Při stavební činnosti je potřeba zabezpečit kmen dřevin 
vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m.   

Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině                                        
- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
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8. Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s umístěním stavby splnění požadavků 

vyjádřených ve vyjádření Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 10.01.2019: 
• Nejméně v předstihu 21 dní před zahájením stavebních prací stavebník oznámí svůj záměr 

Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. Letenská 4, 110 00 Praha 1 (dle § 22 odst. 2 zákon 20/1987 Sb.). 

• Stavebník před zahájením stavebních prací kontaktuje s předstihem nejméně 21 dní organizaci 
oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (§21, zákon 20/1987 Sb.), které zašle dokumentaci 
ke stavbě podle konkrétního požadavku a uzavře s touto organizací Dohodu o provedení záchranného 
archeologického výzkumu na stavbě dle § 22, odst. 1 zákona 20/1987 Sb. 

• Stavebník v souladu s § 22 odst. 2 umožní oprávněné organizaci provést na základě uzavřené Dohody 
o provedení záchranného archeologického výzkumu záchranný výzkum.  

9. Při provádění stavby musí být dodrženy zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; 
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, podmínky dle normových 
hodnot a stavebního zákona vč. jeho prováděcích předpisů.  

10. Před zahájením stavby bude vytyčeno vedení technické infrastruktury, zejména elektronických 
komunikací, vedení elektrické energie a zemního plynu, vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení 
včetně jejich ochranných pásem a zajištěna jejich ochrana při provádění stavby proti ohrožení 
nebo poškození podle zvláštních předpisů ve vlastnictví:  

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, vyjádření ze dne 26.01.2021 pod číslem jednacím 506754/21; 

• ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, sdělení  ze 
dne 29.11.2020 pod značkou 0101422608 a sdělení  ze dne 03.06.2021 pod značkou 0101540625; 

• Telco Pro Services, a. s. IČ 29148278, Duhová č. p. 1531/3, 140 00 Praha 4 sdělení ze dne 29.11.2020 
pod značkou 0201159933; 

• ČEZ ICT Services, a.s., IČ 26470411, Duhová č. p. 1531/3, 140 53 Praha 4 sdělení ze dne 29.11.2020 
pod značkou 0700299659; 

• Obec Vítězná, 544 62 Kocléřov 123, vyjádření ze dne 15.01.2019; 

11. Žadatel při realizaci stavby zajistí splnění všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických 
komunikací uplatněných společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, 
Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov uvedené ve vyjádření ze dne 26.01.2021 pod číslem 
jednacím 506754/21.  

12. Žadatel při realizaci stavby zajistí splnění veškerých podmínek uplatněných společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly pro provádění 
činností v ochranných pásmech podzemních vedení, podmínek pro provádění činností v ochranných 
pásmech nadzemních vedení, podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických 
stanic a podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech nebo bezprostřední blízkosti 
zařízení technické infrastruktury ve sdělení dne 29.11.2020 pod značkou 0101422608 a sdělení  ze 
dne 03.06.2021 pod značkou 0101540625; 

13. Žadatel při realizaci stavby zajistí splnění podmínek pro provádění stavební činnosti uvedených 
ve vyjádření obce Vítězná, 544 62 Kocléřov 123, vyjádření ze dne 15.01.2019: 
• V zájmovém území se nacházel sítě v naší správě. Jedná se o vodovod pro veřejnou potřebu 

• Před zahájením stavebních prací si musíte zajistit vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. 

• Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručne kopanými sondami. Všichni 
pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízeni musí být prokazatelně seznámeni s jeho 
existencí. 

• Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak CSN 73 
6005 Prostorové uspořádáni sítí. 

• Termín prací bude oznámen provozovateli 15 dní před zahájením prací. 

• Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být toto 
řádně zajištěno proti možnému poškození. 
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• Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit na telefonní číslo 499 395 263, nebo 

731 652 711 

• Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinnosti investora, příp. dodavatele stavby, přizvat 
našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s 
ohledem na prováděnou stavbu a zajistit protokolární převzetí 

• Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. 
v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

• V trase vodovodního potrubí nebudou umisťovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště. 

• V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase vodovodního potrubí, 
bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely. 

14. Zařízení staveniště nebude zřizováno, jako staveniště budou sloužit dotčené pozemky, 
na nichž je stavba umisťována, bez dalších záborů ploch, případně bude zajištěno mobilními 
prostředky a to pro skladování drobného materiálu a ubytování. Staveniště bude řádně označeno 
a zabezpečeno proti možnému úrazu. Přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací – 
převážně z místních komunikací.  

15. V průběhu realizace stavby žadatel zajistí v maximální možné míře, aby umístěním stavby nedošlo 
k poškození či znečištění sousedních pozemků (staveb); v opačném případě žadatel zajistí, aby toto 
bylo neprodleně na náklady žadatele odstraněno. Pokud nedojde k dohodě mezi žadatelem 
a vlastníkem sousedního pozemku, lze uplatnit nároky podle občanského zákoníku u soudu.  

16. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.  

17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; 
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

18. Žadatel je povinen zajistit, aby veškeré výkopy byly řádně označeny a zabezpečeny proti možnému 
pádu osob. 

19. V průběhu stavby je žadatel (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí, 
zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění, případně 
znehodnocení, jsou povinni toto na vlastní náklady ihned odstranit. 

20. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; žadatel zajistí doklad o způsobu nakládání 
se vzniklými odpady.  

21. Žadatel je povinen o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení v dostatečném předstihu 
informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 

22. Při umístění a realizaci stavby budou dodržena všechna ujednání mezi žadatelem a vlastníky stavbou 
dotčených pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. 

23. Vlastníci a uživatelé nemovitostí stavbou dotčení budou omezeni ve výkonu svých práv jen 
v nezbytně nutné míře. Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky a stavby uvedeny 
do původního (náležitého) stavu.  

24. Žadatel je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními 
právními předpisy. 
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25. Po dobu stavby je zhotovitel stavby povinen řádně vést stavební deník. (Stavební deník vedený 

ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).  

26. Stavebník zajistí, aby byla na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená dokumentace stavby 
a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 

27. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 
stavebního zákona. Stavebník je povinen dle ustanovení § 122 stavebního zákona podat stavebnímu 
úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož obsahové 
náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů. 

28. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podle ustanovení § 93 odst. 4 písm. b) 
stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato 
s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon 
nevydává.  

29. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Stavební úřad posoudil podanou žádost o povolení odstranění stavby se všemi předloženými doklady 
a podklady zejména podle ustanovení § 128 stavebního zákona a ustanovení § 18o vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) a na podkladě tohoto posouzení a průběhu 
společného řízení dle ustanovení § 67 a ustanovení § 140 odst. 7 správního řádu, 

II. vydává rozhodnutí o odstranění stavby 

s názvem: „Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: st.p.č. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1878/1 (zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 330 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1871 (ostatní plocha), st.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 313 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 (trvalý travní porost), p.p.č. 1925/2 
(trvalý travní porost), st.p.č. 354 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/4 (trvalý travní porost), 
st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1852/1 (trvalý travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1946/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1946/2 (zahrada), p.p.č. 2028 (ostatní 
plocha), p.p.č. 2029 (ostatní plocha), p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1921 (trvalý travní porost), p.p.č. 1922 (trvalý travní porost), p.p.č. 1923 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 315 (zastavěná plocha 
a nádvoří), p.p.č. 1940 (zahrada), p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1877/1 (zahrada), st.p.č. 316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 1942 (zahrada), p.p.č. 1944/2 (zahrada), p.p.č. 1959 (lesní pozemek), p.p.č. 2044 (ostatní 
plocha), p.p.č. 2045 (ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), st.p.č. 314 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní plocha), p.p.č. 1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 
(trvalý travní porost), p.p.č. 1885/3 (trvalý travní porost), st.p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 1936/2 (trvalý travní porost), 
st.p.č. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1927 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 (zahrada) v katastrálním území 
Kocléřov. 

Odstraňovaná stavba obsahuje: 
Dojde k demontáži 2ks betonových sloupů a 44 dřevěných sloupů (z toho 30ks patkovaných) včetně 
výzbroje konzolami a izolátory a 3ks střešníků. Dále se demontují vodiče hlavního vedení AlFe 4x50mm2 
v délce 715m, vodiči AlFe 3x70+50mm2 v délce 648m a vodiči AES 4x50mm2 v délce 329m. Budou 
demontovány přípojky vodiči Cu 4x6mm2 v délce 24m, kabely AYKY 4x16mm2 v délce 55m, kabely AYKY 
4x25mm2 v délce 18m, kabely AYKY 4x35mm2 v délce 20m, kabely CYKY 4x16mm2 v délce 10m, 
závěsnými kabely AYKYz 4x16mm2 v délce 200m a závěsnými kabely AYKYz 4x25mm2 v délce 315m. 
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Demontáž většiny stávajícího vedení se provede po montáži a uvedení do provozu nového vedení. Je 
třeba dodržovat provozní předpisy tak, aby při montáži a demontáži nedošlo k provozním problémům v 
síti a ohrožení bezpečnosti pracovníků a obyvatel obce. 

Vše tak, jak je zakresleno v situačních výkresech s názvem: „Katastrální výkres – kabelové vedení NN jako 
náhrada venkovního vedení NN“ pod čísly výkresu KT1/15/18 až KT8/15/18, v měřítku 1:500, které jsou 
nedílnou součástí projektové dokumentace pod zakázkovým číslem 4101839664, č. stavby: IE-12-
2007895 z 1/2021, ověřené autorizovaným inženýrem Ing. Jaroslav Fejfar, autorizovaný inženýr  pro 
technologická zařízení staveb  ČKAIT 0600352. 

Druh stavby: 
Stavba technické infrastruktury, jakožto nadzemní vedení distribuční soustavy elektřiny včetně 
podpěrných bodů ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5 stavebního zákona. Ve smyslu 
ustanovení § 128 odst. 1 stavebního zákona se jedná o stavbu, u které je vlastník povinen ohlásit záměr 
odstranit stavbu.  

Pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:  
1. Stavba se odstraňuje v rozsahu a podle projektové dokumentace stavby pod zakázkovým číslem 

4101839664, č. stavby: IE-12-2007895 z 1/2021, ověřené autorizovaným inženýrem Ing. Jaroslav 
Fejfar, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb  ČKAIT 0600352.  

2. Bude zajištěna stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické a dopravní 
infrastruktury a provozu na přilehlé komunikaci. 

3. Žadatel je povinen před zahájením prací spojených s odstraněním stavby předložit stavebnímu 
úřadu v dostatečném časovém předstihu písemnou informaci o názvu a sídle oprávněného 
stavebního podnikatele (včetně jména a příjmení a č. autorizace oprávněného stavbyvedoucího), 
který bude odstraňování stavby provádět. 

4. Vzniknou-li během provádění bouracích prací škody na cizím majetku, postupuje se podle obecných 
právních předpisů o náhradě škody (§ 2894 – 2971 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

5. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci. Pokud dojde k znečištění 
veřejných komunikaci, bude toto bezodkladně odstraněno. Budou činěna taková opatření, která 
možnost znečištění veřejných komunikací minimalizují. 

6. Žadatel dále zajistí, aby při provádění činností spojených s odstraněním stavby technické 
infrastruktury v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury byly dodrženy veškeré podmínky 
vlastníků (správců) technické infrastruktury stanovené pro tyto činnosti v ochranných pásmech 
a nedošlo k poškození těchto zařízení:  

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, vyjádření ze dne 26.01.2021 pod číslem jednacím 506754/21; 

• ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, sdělení  ze 
dne 29.11.2020 pod značkou 0101422608 a sdělení  ze dne 03.06.2021 pod značkou 0101540625; 

• Telco Pro Services, a. s. IČ 29148278, Duhová č. p. 1531/3, 140 00 Praha 4 sdělení ze dne 29.11.2020 
pod značkou 0201159933; 

• ČEZ ICT Services, a.s., IČ 26470411, Duhová č. p. 1531/3, 140 53 Praha 4 sdělení ze dne 29.11.2020 
pod značkou 0700299659; 

• Obec Vítězná, 544 62 Kocléřov 123, vyjádření ze dne 15.01.2019; 

7. Pracovníci, kteří budou provádět zemní výkopové a stavební práce budou před jejich realizací 
seznámeni s polohou podzemních sítí včetně jejich ochranných pásem. 

8. Zemní výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny výhradně ručním 
způsobem a za zvýšené opatrnosti. Odkrytí zařízení podzemních sítí může být provedeno pouze 
na dobu nezbytně nutnou, odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. O odpojení 
sítí technické infrastruktury bude proveden zápis do stavebního deníku. Před zásypem jednotlivých 
odkrytých podzemních sítí přizve stavebník jednotlivé zástupce jejich vlastníků či správců 
ke kontrole těchto zařízení. Zápis, který stavebník stavebnímu úřadu předloží na požádání. 
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9. V průběhu odstraňování stavby nebudou v ochranných pásmech podzemních sítí zřizovány žádné 

skládky ani doprovodné stavby. 

10. Žadatel (zhotovitel stavby) zajistí vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. 
Výsledek vytyčení musí být úředně ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem.  

11. Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s odstraněním stavby splnění všech podmínek 
vyjádřených v závazném stanovisku dotčených orgánů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
odboru životního prostředí ze dne 26.08.2020  pod Č. j.: MUDK-OŽP/62504-2020/kl 18953-2020 
mimo jiné: 

Lesní hospodářství 

1. Při provádění stavebních prací ani následně nesmí na lesních pozemcích docházet ke kácení či 
poškozování stromů, ani jejich kořenových systémů. 

2.  Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na lesní pozemky. 

3. Pokud bude výkop probíhat do 2,5 m v blízkosti stromů rostoucích na lesním pozemku, tak bude 
prováděn ruční výkop nebo hloubení s použitím odsávací techniky. Při hloubení výkopů nesmí být 
porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny 
ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

Orgán státní správy lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
v platném znění (dále jen „zákon o lesích“) sděluje, že před zahájením stavby je pro zábor lesních 
pozemků potřeba vydat rozhodnutí o odnětí pozemku z pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle § 
15 zákona o lesích. Po dobu stavby je nejprve nutné vydat dočasné odnětí a po ukončení stavby se 
vydá trvalé omezení z pozemku určeného k plnění funkcí lesa.  

Žádost o dočasné odnětí musí obsahovat podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o 
uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa, údaje o celkovém rozsahu pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, u dočasných záborů jeho počátek a konec, 
údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, 
katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), snímek 
katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, výpočet poplatku za odnětí, 
vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před 
poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.  

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn 
ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to 
bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné 
chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné 
kryty pokrývající povrch půdy. Při stavební činnosti je potřeba zabezpečit kmen dřevin 
vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m.   

Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině                                        
- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

12. Žadatel zajistí v průběhu provádění prací spojených s odstraněním stavby splnění požadavků 
vyjádřených ve vyjádření Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 10.01.2019: 

• Nejméně v předstihu 21 dní před zahájením stavebních prací stavebník oznámí svůj záměr 
Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. Letenská 4, 110 00 Praha 1 (dle § 22 odst. 2 zákon 20/1987 Sb.). 

• Stavebník před zahájením stavebních prací kontaktuje s předstihem nejméně 21 dní organizaci 
oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (§21, zákon 20/1987 Sb.), které zašle dokumentaci 
ke stavbě podle konkrétního požadavku a uzavře s touto organizací Dohodu o provedení záchranného 
archeologického výzkumu na stavbě dle § 22, odst. 1 zákona 20/1987 Sb. 

• Stavebník v souladu s § 22 odst. 2 umožní oprávněné organizaci provést na základě uzavřené Dohody 
o provedení záchranného archeologického výzkumu záchranný výzkum.  
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13. Žadatel při realizaci stavby zajistí splnění veškerých podmínek uplatněných společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly pro 
provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, podmínek pro provádění činností 
v ochranných pásmech nadzemních vedení, podmínek pro provádění činností v ochranných 
pásmech elektrických stanic a podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech nebo 
bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury ve sdělení dne 29.11.2020 pod značkou 
0101422608 a sdělení  ze dne 03.06.2021 pod značkou 0101540625; 

14. Žadatel při realizaci stavby zajistí splnění podmínek pro provádění stavební činnosti uvedených 
ve vyjádření obce Vítězná, 544 62 Kocléřov 123, vyjádření ze dne 15.01.2019: 

• V zájmovém území se nacházel sítě v naší správě. Jedná se o vodovod pro veřejnou potřebu 

• Před zahájením stavebních prací si musíte zajistit vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. 

• Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručne kopanými sondami. Všichni 
pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízeni musí být prokazatelně seznámeni s jeho 
existencí. 

• Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak CSN 73 
6005 Prostorové uspořádáni sítí. 

• Termín prací bude oznámen provozovateli 15 dní před zahájením prací. 

• Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být toto 
řádně zajištěno proti možnému poškození. 

• Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit na telefonní číslo 499 395 263, nebo 
731 652 711 

• Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinnosti investora, příp. dodavatele stavby, přizvat 
našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s 
ohledem na prováděnou stavbu a zajistit protokolární převzetí 

• Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. 
v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

• V trase vodovodního potrubí nebudou umisťovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště. 

• V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase vodovodního potrubí, 
bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely. 

15. Žadatel je povinen oznámit stavebnímu úřadu případné závady vzniklé v průběhu prací spojených 
s odstraňováním předmětné stavby.  

16. Žadatel je povinen zajistit, aby v rámci odstranění stavby bylo postupováno šetrně s co nejmenším 
negativním vlivem na okolí (tj. je třeba eliminovat zejména hlučnost, prašnost).  

17. Žadatel je povinen zajistit, aby při odstranění stavby, při kterém vzniká nadměrný hluk, probíhalo 
zejména v pracovní dny a v době od 7:00 – 21:00 hod.   

18. Odstranění stavby bude prováděno postupným rozebíráním stavby ručně za použití odpovídající 
techniky a mobilních mechanismů dle technologického postupu uvedeného v dokumentaci.  

19. Odstranění stavby nebude prováděno pomocí trhacích prací s použitím výbušnin. 

20. Prostor odstraňování stavby bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.  

21. Při odstraňování stavby budou dodržena ustanovení stavebního zákona, příslušných prováděcích 
a souvisejících předpisů, včetně bezpečnostních předpisů. 

22. Při odstraňování stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

23. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady ze stavby musí být zejména řádně 
tříděny a odstraněny v zařízení k tomuto účelu určeném. K využití nebo k odstranění odpadů může 
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být smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o odpadech. Odvážením odpadů nesmějí být 
znečišťovány veřejné komunikace.  

24. Po dokončení odstranění stavby budou pozemky a stavby dotčené těmito pracemi uvedeny 
do náležitého stavu.  

25. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O způsobu 
a postupu bouracích prací budou vedeny průběžné záznamy stavbyvedoucím.  

26. Dokončení odstranění stavby bude stavebnímu úřadu žadatelem neprodleně oznámeno 
a to za účelem možnosti vykonání kontrolní prohlídky v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány,  
vlastníky (správci) sítí technické infrastruktury. 

 
 
Účastníkem řízení (I. – II.) podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je: 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje JFT s.r.o., IČO 25275771, V Lukách č.p. 126, Dolní Nová Ves, 507 81  Lázně Bělohrad 
Obec Vítězná, IČO 00278432, Kocléřov č.p. 123, 544 62  Vítězná, 
Václav Štěpánek, nar. 31.01.1961, Hájemství č.p. 9, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zuzana Štěpánková, nar. 09.08.1961, Hájemství č.p. 9, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
JUDr. Radana Menšíková, nar. 20.06.1953, Hájemství č.p. 27, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vojtěch Marčok, nar. 10.04.1990, Česká č.p. 187, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 1, 
Renáta Štěpánková, nar. 17.03.1958, Barákova č.p. 197, Nové Město, 506 01  Jičín 1, 
Vladimír Šídlo, nar. 03.01.1966, Hájemství č.p. 36, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Věra Šídlová, nar. 23.09.1963, Hájemství č.p. 36, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Sommer, nar. 22.01.1991, Kohoutovická č.p. 276/14a, Žebětín, 641 00  Brno 41, 
Miroslav Sommer, nar. 18.02.1988, Kohoutovická č.p. 13/14, Žebětín, 641 00  Brno 41, 
Petr Mohr, nar. 28.03.1942, Roháčova č.p. 2117, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslava Mohrová, nar. 23.01.1941, Roháčova č.p. 2117, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Světlana Luňák Staňková, nar. 20.04.1974, Podvinný mlýn č.p. 2348/28, 190 00  Praha 9-Libeň, 
Jan Čiháček, nar. 14.09.1952, Zelenobranská č.p. 75, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2, 
Zdeněk Kučera, nar. 27.07.1938, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Jana Kučerová, nar. 05.11.1940, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Miloslav Marek, nar. 02.06.1957, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, 
Stanislava Marková, nar. 25.03.1956, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, 
Josef Egrt, nar. 06.08.1932, Zámeček č.e. 153, Třebeš, 500 08  Hradec Králové 8, 
Iva Egrtová, nar. 04.02.1939, Zámeček č.e. 153, Třebeš, 500 08  Hradec Králové 8, 
Eva Hesová, nar. 03.10.1946, Na Občinách č.p. 859/24, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9, 
Jiří Horák, nar. 26.09.1943, Na Občinách č.p. 858/22, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9, 
Božena Horáková, nar. 06.01.1944, Na Občinách č.p. 858/22, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec 

Králové 9, 
Jiří Zábranský, nar. 27.05.1969, U Kasáren č.p. 1382, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Ladislav Hladký, nar. 19.04.1958, Hájemství č.p. 10, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jindra Jenčovská, nar. 18.04.1959, Malátova č.p. 190, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Miroslav Richter, nar. 10.09.1949, Nová Tyršova č.p. 2282, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Klára Richterová, nar. 15.12.1979, Čerchovská č.p. 1981/6, 120 00  Praha 2-Vinohrady, 
Martin Šebík, nar. 19.03.1971, Lipová alej č.p. 695/1, Praha 5-Hlubočepy, 154 00  Praha 514, 
Pavel Novák, nar. 20.01.1959, Heydukova č.p. 1035, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Tomáš Mates, nar. 20.05.1972, Štorchova č.p. 2072, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Jana Matesová, nar. 05.03.1976, Štorchova č.p. 2072, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Žofie Trníková, nar. 29.12.1960, Strozziho č.p. 1915, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Zdeňka Kaprasová, nar. 28.02.1957, Na Drahách č.p. 470/16, Malšovice, 500 09  Hradec Králové 9, 
Zuzana Šperková, nar. 01.05.1951, Sekaninova č.p. 405/16, Moravské Předměstí, 500 11  Hradec Králové 

11, 
Michal Kříž, nar. 11.02.1981, Hájemství č.p. 19, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jana Šedivá, nar. 19.09.1953, Hájemství č.p. 19, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
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Václav Staněk, nar. 04.08.1948, Karolíny Světlé č.p. 2139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Helena Staňková, nar. 14.03.1951, Karolíny Světlé č.p. 2139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec 

Králové 4, 
Paolo Sinisi, nar. 03.10.1962, Mánesova č.p. 1111/45, 120 00  Praha 2-Vinohrady, 
David Záplata, nar. 01.04.1999, Kryblická č.p. 64, Kryblice, 541 01  Trutnov 1, 
Hana Kowalczuková, nar. 15.07.1951, Kpt. Jaroše č.p. 324, Dolní Předměstí, 541 01  Trutnov 1, 
David Rauch, nar. 19.07.1966, U Okrouhlíku č.p. 1532/5, 150 00  Praha 5-Smíchov, 
Veronika Ratajová, nar. 24.04.1959, Navigátorů č.p. 619/7, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614, 
Tomáš Daněk, nar. 14.06.1987, Na Stráni č.p. 56, 252 44  Psáry, 
Jiří Krčma, nar. 16.07.1965, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Petr Krčma, nar. 18.04.1967, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec 

Králové 8, 
Jiří Vobořil, nar. 20.08.1968, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Martina Vobořilová, nar. 01.06.1969, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Daniel Mádle, nar. 26.02.1975, Hájemství č.p. 6, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jan Engelmann, nar. 10.07.1971, Hájemství č.p. 39, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeněk Kuželka, nar. 17.11.1950, Duškova č.p. 96, Josefov, 551 02  Jaroměř 3, 
Radek Házy, nar. 26.01.1970, Závist č.p. 874/58, Komín, 624 00  Brno 24, 
Bc. Radovan Kučera, nar. 07.01.1970, Kobyliská č.p. 337/51, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00  Praha 84, 
Žaneta Šturmová, nar. 01.09.1980, Rybova č.p. 2937, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Krčma, nar. 16.07.1965, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Petr Krčma, nar. 18.04.1967, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Věra Engelmannová, nar. 18.02.1975, Hájemství č.p. 39, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Olga Podhorná, nar. 26.06.1969, Kydlinovská č.p. 816/87, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2, 
Marcel Macháček, nar. 13.06.1971, Hájemství č.p. 2, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Šárka Škopová, nar. 06.04.1969, Karolíny Světlé č.p. 2146, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Vobořil, nar. 20.08.1968, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Roman Puš, nar. 27.04.1983, Hájemství č.p. 5, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Michal Zapletal, nar. 27.01.1980, Hájemství č.p. 14, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Miroslav Menšík, nar. 19.05.1961, Hájemství č.p. 27, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Miroslava Šídlová, nar. 18.05.1944, Šalounova č.p. 2025/7, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415, 
Rudolf Šídlo, nar. 05.06.1941, Šalounova č.p. 2025/7, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415, 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec 

Králové 4, 
 
Česká spořitelna, a.s., sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00  Praha 1 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 

Odůvodnění: 
Žadatel Žadatel ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  
Děčín 2, kterého na základě písemné plné moci zastupuje JFT s.r.o., IČO 25275771, V Lukách č.p. 126, 
Dolní Nová Ves, 507 81  Lázně Bělohrad (dále též jen „žadatel“) požádal:  

I. dne 05.02.2021 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby veřejné technické 
infrastruktury s názvem: „Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: pozemková parcela číslo 
(dále jen „p.p.č.“) p.p.č. 1977/1 (trvalý travní porost), stavební parcela číslo (dále jen „st.p.č.“) 
300 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1878/1 (zahrada), st.p.č. 329 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1984 (zahrada), p.p.č. 1985 (trvalý travní porost), st.p.č. 311 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1924 (zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), 
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st.p.č. 330 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 360 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1994/7 (ostatní plocha), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1871 
(ostatní plocha), p.p.č. 1994/5 (ostatní plocha), st.p.č. 357 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1994/6 (ostatní plocha), st.p.č. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/8 (ostatní plocha), 
st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/3 (ostatní plocha), st.p.č. 356 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/9 (ostatní plocha), st.p.č. 351 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1996/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1998/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 313 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 (trvalý travní porost), st.p.č. 
333 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/3 (zahrada), st.p.č. 328 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1983 (zahrada), p.p.č. 1973 (zahrada), st.p.č. 354 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1852/1 (trvalý 
travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 
(ostatní plocha), p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1923 (trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 
315 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1877/1 (zahrada), st.p.č. 316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1942 (zahrada), p.p.č. 1999 (lesní pozemek), p.p.č. 2026 (ostatní plocha), p.p.č. 
2044 (ostatní plocha), p.p.č. 2045 (ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1968/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/3 (ostatní plocha), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 
(ostatní plocha), p.p.č. 2047 (ostatní plocha), p.p.č. 1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 1942 (zahrada), st.p.č. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1881/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1969 (zahrada), p.p.č. 1927 (trvalý travní porost), p.p.č. 1948 
(trvalý travní porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 (zahrada), p.p.č. 
1988 (zahrada) v katastrálním území Kocléřov. Dnem podání žádosti bylo územní řízení o 
umístění stavby zahájeno. 

dne 05.02.2021 o vydání povolení k odstranění stavby veřejné technické infrastruktury 
s názvem: „Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: st.p.č. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1878/1 (zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 
330 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1871 (ostatní plocha), st.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1979 (zahrada), 
st.p.č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1925/2 (trvalý travní porost), st.p.č. 354 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1852/1 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1946/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1946/2 (zahrada), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 (ostatní plocha), p.p.č. 1916 (trvalý 
travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1921 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1922 (trvalý travní porost), p.p.č. 1923 (trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 315 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1940 (zahrada), 
p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1877/1 (zahrada), st.p.č. 
316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní porost), p.p.č. 1942 (zahrada), p.p.č. 
1944/2 (zahrada), p.p.č. 1959 (lesní pozemek), p.p.č. 2044 (ostatní plocha), p.p.č. 2045 (ostatní 
plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), st.p.č. 314 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1933 
(zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní plocha), p.p.č. 1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 1885/3 (trvalý travní porost), st.p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/3 (trvalý 
travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 1936/2 (trvalý travní porost), st.p.č. 301 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1927 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 (zahrada) v katastrálním území 
Kocléřov. Dnem podání žádosti bylo řízení o odstranění stavby zahájeno.  

Stavební úřad posoudil všechny výše uvedené žádosti (ozn. I. – II.) podle skutečného obsahu se všemi 
předloženými doklady a podklady a na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že předmětné žádosti 
spolu věcně souvisejí, týkají se téhož předmětu řízení a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv 
nebo oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby byla řízení spojena. 
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Na podkladě výše uvedeného stavební úřad z moci úřední usnesením poznamenaným do spisu dne 
14.04.2021 pod Č. j.: MUDK-VÚP/29127-2021/kai10339-2021 v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 
správního řádu spojil územní řízení pro stavbu s názvem: „Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: 
pozemková parcela číslo (dále jen „p.p.č.“) p.p.č. 1977/1 (trvalý travní porost), stavební parcela číslo 
(dále jen „st.p.č.“) 300 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1878/1 (zahrada), st.p.č. 329 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1984 (zahrada), p.p.č. 1985 (trvalý travní porost), st.p.č. 311 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1924 (zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 
330 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 360 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1994/7 (ostatní plocha), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1871 (ostatní plocha), p.p.č. 
1994/5 (ostatní plocha), st.p.č. 357 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/6 (ostatní plocha), st.p.č. 
421 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/8 (ostatní plocha), st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1994/3 (ostatní plocha), st.p.č. 356 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/9 (ostatní plocha), 
st.p.č. 351 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/2 (ostatní plocha), p.p.č. 1998/2 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 
(trvalý travní porost), st.p.č. 333 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1996/3 (zahrada), st.p.č. 328 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1983 (zahrada), p.p.č. 1973 (zahrada), st.p.č. 354 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1852/1 
(trvalý travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 
(ostatní plocha), p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1923 
(trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 315 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1877/1 (zahrada), st.p.č. 316 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní porost), p.p.č. 1942 
(zahrada), p.p.č. 1999 (lesní pozemek), p.p.č. 2026 (ostatní plocha), p.p.č. 2044 (ostatní plocha), p.p.č. 
2045 (ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1968/3 
(ostatní plocha), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní plocha), p.p.č. 2047 (ostatní plocha), p.p.č. 
1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní porost), st.p.č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 
1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 1942 (zahrada), st.p.č. 301 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1969 (zahrada), p.p.č. 1927 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1948 (trvalý travní porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 
(zahrada), p.p.č. 1988 (zahrada) v katastrálním území Kocléřov s řízením o odstranění stavby s názvem: 
„Hájemství-rekonstrukce nn“ na pozemcích: st.p.č. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1878/1 
(zahrada), st.p.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1875 (zahrada), st.p.č. 330 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1987 (zahrada), st.p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1871 (ostatní plocha), 
st.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1979 (zahrada), st.p.č. 313 (zastavěná plocha a nádvoří), 
p.p.č. 1930/1 (zahrada), p.p.č. 1931 (trvalý travní porost), p.p.č. 1925/2 (trvalý travní porost), st.p.č. 354 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1994/4 (trvalý travní porost), st.p.č. 293 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p.p.č. 1852/1 (trvalý travní porost), st.p.č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1946/1 
(trvalý travní porost), p.p.č. 1946/2 (zahrada), p.p.č. 2028 (ostatní plocha), p.p.č. 2029 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1916 (trvalý travní porost), st.p.č. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1921 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1922 (trvalý travní porost), p.p.č. 1923 (trvalý travní porost), st.p.č. 294 (zastavěná plocha 
a nádvoří), p.p.č. 1860 (zahrada), st.p.č. 315 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1940 (zahrada), p.p.č. 
1941 (zahrada), st.p.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1877/1 (zahrada), st.p.č. 316 (zastavěná 
plocha a nádvoří), p.p.č. 1943 (trvalý travní porost), p.p.č. 1942 (zahrada), p.p.č. 1944/2 (zahrada), p.p.č. 
1959 (lesní pozemek), p.p.č. 2044 (ostatní plocha), p.p.č. 2045 (ostatní plocha), p.p.č. 1920 (trvalý travní 
porost), st.p.č. 314 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1933 (zahrada), p.p.č. 2046 (ostatní plocha), 
p.p.č. 1963 (zahrada), p.p.č. 1881/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1885/3 (trvalý travní porost), st.p.č. 302 
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1890/1 (ovocný sad), p.p.č. 
1936/2 (trvalý travní porost), st.p.č. 301 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1881/2 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1927 (trvalý travní porost), st.p.č. 296 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1870/1 
(zahrada) v katastrálním území Kocléřov do jednoho společného řízení, které je dále vedeno pod 
společným číslem spisu: 10339-2021. 

Stavební úřad posoudil podané žádosti (ozn. I. – II.) se všemi předloženými doklady a podklady 
a to zejména dle ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona, podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 
zákona a podle ustanovení § 128 odst. 4 stavebního zákona opatřením ze dne 14.04.2021 pod Č. j.: 
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MUDK-VÚP/31671-2021/kai10339-2021 oznámil zahájení výše uvedeného společného řízení. 

Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a od ohledání 
na místě, protože mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení záměru a stanovil lhůtu do kdy mohou účastníci společného řízení uplatnit námitky 
a dotčené orgány závazná stanoviska. Tato lhůta byla stanovena 15 dnů ode dne doručení oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám veřejnosti, popřípadě důkazům 
nebude ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto.  

Účastníci řízení podle příslušných ustanovení stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu 
poučeni následovně:   

Účastníci územního řízení můžou podle § 87 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky a dotčené orgány 
můžou uplatnit závazná stanoviska nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, k 
později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto podle § 89 odst. 1 stavebního 
zákona.  
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu do vydání rozhodnutí 
(Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nejlépe v úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 
8:00 - 17:00, nebo úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 11:30 hod., případně po telefonické domluvě). 
Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace se nepřihlíží.  
Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 
stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.  
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 
zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat 
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která 
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Podle § 85 odst. 2 písm. a) účastníky územního řízení dále jsou vlastník pozemku nebo stavby, na kterých 
má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě,  
Podle § 85 odst. 2 písm. b) účastníky územního řízení dále jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno,  
Podle § 85 odst. 2 písm. c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.  
Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. 
Podle § 36 odst. 1 správního řádu účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci řízení mají právo 
vyjádřit v řízení své stanovisko.  
Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci.  
Rozhodnutí bude vydáno nejdříve za 5 pracovních dní po skončení lhůty pro podání námitek účastníků 
řízení a stanovisek dotčených orgánů. 
Jedná se o možnost seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu 
pro podání námitek. Námitky uplatněné v této době by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad 
nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení podle § 89 odst. 1 stavebního zákona. 
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do výše uvedeného okruhu účastníků řízení, 
cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám 
či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní předpis, mají 
možnost se v souladu s ustanovením § 28 správního řádu svého účastenství domáhat, a to písemnou 
formou adresovanou na stavební úřad. O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném 
řízení zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a to formou usnesení v souladu s 
ustanovením  
§ 28 správního řádu. 
Toto oznámení je současně informací občanským sdružením dle ustanovení § 70 odst. 2 zákona číslo 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  
Do podrobnějších grafických příloh mají možnost účastníci územního řízení i dotčené orgány nahlédnout v 
kanceláři stavebního úřadu, nejlépe v úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00, nebo úterý, čtvrtek a 
pátek: 8:00 - 11:30 hod., případně po telefonické domluvě. 

Č.j. MUDK-VÚP/49108-2021/kai str. 20 

 
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 140 správního řádu, dle ustanovení § 27 
a přiměřeně dle ustanovení § 85 stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah 
a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 
písm. a) stavebního zákona a podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2,kterého 
zastupuje JFT s.r.o., IČO 25275771, V Lukách č.p. 126, Dolní Nová Ves, 507 81  Lázně Bělohrad. 

Dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona účastníkem řízení je obec, na jejímž území má 
být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Vítězná, IČO 00278432, Kocléřov č.p. 123, 544 62  Vítězná.  

Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního 
řádu jsou vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a další dotčené osoby, 
na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního 
orgánu:  
Václav Štěpánek, nar. 31.01.1961, Hájemství č.p. 9, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zuzana Štěpánková, nar. 09.08.1961, Hájemství č.p. 9, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
JUDr. Radana Menšíková, nar. 20.06.1953, Hájemství č.p. 27, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Vojtěch Marčok, nar. 10.04.1990, Česká č.p. 187, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 1, 
Renáta Štěpánková, nar. 17.03.1958, Barákova č.p. 197, Nové Město, 506 01  Jičín 1, 
Vladimír Šídlo, nar. 03.01.1966, Hájemství č.p. 36, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Věra Šídlová, nar. 23.09.1963, Hájemství č.p. 36, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Sommer, nar. 22.01.1991, Kohoutovická č.p. 276/14a, Žebětín, 641 00  Brno 41, 
Miroslav Sommer, nar. 18.02.1988, Kohoutovická č.p. 13/14, Žebětín, 641 00  Brno 41, 
Petr Mohr, nar. 28.03.1942, Roháčova č.p. 2117, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroslava Mohrová, nar. 23.01.1941, Roháčova č.p. 2117, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Světlana Luňák Staňková, nar. 20.04.1974, Podvinný mlýn č.p. 2348/28, 190 00  Praha 9-Libeň, 
Jan Čiháček, nar. 14.09.1952, Zelenobranská č.p. 75, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2, 
Zdeněk Kučera, nar. 27.07.1938, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Jana Kučerová, nar. 05.11.1940, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Miloslav Marek, nar. 02.06.1957, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, 
Stanislava Marková, nar. 25.03.1956, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, 
Josef Egrt, nar. 06.08.1932, Zámeček č.e. 153, Třebeš, 500 08  Hradec Králové 8, 
Iva Egrtová, nar. 04.02.1939, Zámeček č.e. 153, Třebeš, 500 08  Hradec Králové 8, 
Eva Hesová, nar. 03.10.1946, Na Občinách č.p. 859/24, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9, 
Jiří Horák, nar. 26.09.1943, Na Občinách č.p. 858/22, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9, 
Božena Horáková, nar. 06.01.1944, Na Občinách č.p. 858/22, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec 
Králové 9, 
Jiří Zábranský, nar. 27.05.1969, U Kasáren č.p. 1382, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1, 
Ladislav Hladký, nar. 19.04.1958, Hájemství č.p. 10, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Jindra Jenčovská, nar. 18.04.1959, Malátova č.p. 190, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Miroslav Richter, nar. 10.09.1949, Nová Tyršova č.p. 2282, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Klára Richterová, nar. 15.12.1979, Čerchovská č.p. 1981/6, 120 00  Praha 2-Vinohrady, 
Martin Šebík, nar. 19.03.1971, Lipová alej č.p. 695/1, Praha 5-Hlubočepy, 154 00  Praha 514, 
Pavel Novák, nar. 20.01.1959, Heydukova č.p. 1035, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Tomáš Mates, nar. 20.05.1972, Štorchova č.p. 2072, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Jana Matesová, nar. 05.03.1976, Štorchova č.p. 2072, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Žofie Trníková, nar. 29.12.1960, Strozziho č.p. 1915, 508 01  Hořice v Podkrkonoší, 
Zdeňka Kaprasová, nar. 28.02.1957, Na Drahách č.p. 470/16, Malšovice, 500 09  Hradec Králové 9, 
Zuzana Šperková, nar. 01.05.1951, Sekaninova č.p. 405/16, Moravské Předměstí, 500 11  Hradec Králové 
11, 
Michal Kříž, nar. 11.02.1981, Hájemství č.p. 19, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jana Šedivá, nar. 19.09.1953, Hájemství č.p. 19, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Václav Staněk, nar. 04.08.1948, Karolíny Světlé č.p. 2139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Helena Staňková, nar. 14.03.1951, Karolíny Světlé č.p. 2139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
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Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec 
Králové 4, 
Paolo Sinisi, nar. 03.10.1962, Mánesova č.p. 1111/45, 120 00  Praha 2-Vinohrady, 
David Záplata, nar. 01.04.1999, Kryblická č.p. 64, Kryblice, 541 01  Trutnov 1, 
Hana Kowalczuková, nar. 15.07.1951, Kpt. Jaroše č.p. 324, Dolní Předměstí, 541 01  Trutnov 1, 
David Rauch, nar. 19.07.1966, U Okrouhlíku č.p. 1532/5, 150 00  Praha 5-Smíchov, 
Veronika Ratajová, nar. 24.04.1959, Navigátorů č.p. 619/7, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614, 
Tomáš Daněk, nar. 14.06.1987, Na Stráni č.p. 56, 252 44  Psáry, 
Jiří Krčma, nar. 16.07.1965, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Petr Krčma, nar. 18.04.1967, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec 
Králové 8, 
Jiří Vobořil, nar. 20.08.1968, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Martina Vobořilová, nar. 01.06.1969, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Daniel Mádle, nar. 26.02.1975, Hájemství č.p. 6, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jan Engelmann, nar. 10.07.1971, Hájemství č.p. 39, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Zdeněk Kuželka, nar. 17.11.1950, Duškova č.p. 96, Josefov, 551 02  Jaroměř 3, 
Radek Házy, nar. 26.01.1970, Závist č.p. 874/58, Komín, 624 00  Brno 24, 
Bc. Radovan Kučera, nar. 07.01.1970, Kobyliská č.p. 337/51, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00  Praha 84, 
Žaneta Šturmová, nar. 01.09.1980, Rybova č.p. 2937, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Krčma, nar. 16.07.1965, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Petr Krčma, nar. 18.04.1967, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
Věra Engelmannová, nar. 18.02.1975, Hájemství č.p. 39, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Olga Podhorná, nar. 26.06.1969, Kydlinovská č.p. 816/87, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2, 
Marcel Macháček, nar. 13.06.1971, Hájemství č.p. 2, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Šárka Škopová, nar. 06.04.1969, Karolíny Světlé č.p. 2146, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Jiří Vobořil, nar. 20.08.1968, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Roman Puš, nar. 27.04.1983, Hájemství č.p. 5, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Michal Zapletal, nar. 27.01.1980, Hájemství č.p. 14, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1, 
Miroslav Menšík, nar. 19.05.1961, Hájemství č.p. 27, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem, 
Miroslava Šídlová, nar. 18.05.1944, Šalounova č.p. 2025/7, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415, 
Rudolf Šídlo, nar. 05.06.1941, Šalounova č.p. 2025/7, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415, 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec 
Králové 4, 
Česká spořitelna, a.s., sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00  Praha 1 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice.  

 

Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) jsou v 
souladu s ustanoveními § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 

Jedná se zejména o tyto pozemky včetně staveb na nich evidované v katastru nemovitostí pod číslem 
pozemku (druh pozemku): p. p. č. 1863/2 (zahrada), p.p.č. 1873 (zahrada), p.p.č. 1994/10 (zahrada), 
p.p.č. 1996/1 (zahrada), p.p.č. 1975/2 (zahrada), p.p.č. 1855/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 1974/2 
(zahrada), p.p.č. 1975/1 (orná půda), p.p.č. 1982 (zahrada), p.p.č. 1855/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1863/1 (zahrada), p.p.č. 2001/1 (lesní pozemek), p.p.č. 1991/2 (zahrada), p.p.č. 1994/19 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1878/2 (zahrada), p.p.č. 1946/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1960 (trvalý travní porost), 
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p.p.č. 1962 (zahrada), p.p.č. 1964 (zahrada), p.p.č. 1886 (trvalý travní porost), p.p.č. 1881/4 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1890/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1866 (zahrada), p.p.č. 1870/2 (zahrada), p.p.č. 1991/1 
(zahrada), p.p.č. 2040 (ostatní plocha) v katastrálním území Kocléřov 

 

 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního 
řádu: 

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) jsou v souladu s ustanoveními § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 

Jedná se zejména o tyto pozemky včetně staveb na nich evidované v katastru nemovitostí pod číslem 
pozemku (druh pozemku): 

Pozemková parcela číslo (dále „p. p. č.“) 1863/2 (zahrada), p.p.č. 1873 (zahrada), p.p.č. 1994/10 
(zahrada), p.p.č. 1996/1 (zahrada), p.p.č. 1975/2 (zahrada), p.p.č. 1855/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1974/2 (zahrada), p.p.č. 1975/1 (orná půda), p.p.č. 1982 (zahrada), p.p.č. 1855/1 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 1863/1 (zahrada), p.p.č. 2001/1 (lesní pozemek), p.p.č. 1991/2 (zahrada), p.p.č. 1994/19 (trvalý 
travní porost), p.p.č. 1878/2 (zahrada), p.p.č. 1946/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1960 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1962 (zahrada), p.p.č. 1964 (zahrada), p.p.č. 1886 (trvalý travní porost), p.p.č. 1881/4 
(trvalý travní porost), p.p.č. 1890/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1866 (zahrada), p.p.č. 1870/2 (zahrada), 
p.p.č. 1991/1 (zahrada), p.p.č. 2040 (ostatní plocha) v katastrálním území Kocléřov. 

 

V řízení byla doložena následující stanoviska, opatření a rozhodnutí dotčených orgánů: 

• koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 
odbor životního prostředí ze dne 26.08.2020 pod Č. j.: MUDK-OŽP/62504-2020/kl 18953-2020;  

• vyjádření obce Vítězná, 54462 Kocléřov ze dne 15.01.2019;  

• rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odbor životního 
prostředí ze dne 14.12.2020 pod Č. j.: MUDK-OŽP/104540-2020/sim 32224-2020; 

• rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy 
a silničního hospodářství ze dne 13.01.2021 pod Č. j.: MUDK-ODP/2002-2021/kap 1810-2021; 

• závazné stanovisko dotčeného orgánu Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor 
ochrany územních zájmů ze dne 18.02.2019 Sp.zn. 75906/2019-1150-OÚZ-PCE. 

Dále žadatel doložil: 
• písemné vyjádření Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 10.01.2019; 

• „postoupení – žádost o vyjádření k PD“ Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. ze dne 11.01.2019.  

Z hlediska souladu záměru v území s jednotlivými požadavky vlastníků (správců) dopravní a technické 
infrastruktury, které byly zapracovány do tohoto rozhodnutí, byla vydána vyjádření a stanoviska 
vlastníků (správců, provozovatelů) dopravní a technické infrastruktury: 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 
vyjádření ze dne 26.01.2021 pod číslem jednacím 506754/21; 

• ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, sdělení  ze dne 
29.11.2020 pod značkou 0101422608 a sdělení  ze dne 03.06.2021 pod značkou 0101540625; 

• Telco Pro Services, a. s. IČ 29148278, Duhová č. p. 1531/3, 140 00 Praha 4 sdělení ze dne 29.11.2020 pod 
značkou 0201159933; 

• ČEZ ICT Services, a.s., IČ 26470411, Duhová č. p. 1531/3, 140 53 Praha 4 sdělení ze dne 29.11.2020 pod 
značkou 0700299659; 

• Obec Vítězná, 544 62 Kocléřov 123, vyjádření ze dne 15.01.2019 

• GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,kterého zastupuje 
společnost  GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 
stanovisko ze dne 29.11.2020 pod značkou 5002268877; 

• České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská č. p. 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov vyjádření 
ze dne 30.11.2020 pod značkou UPTS/OS/261389/2020. 
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• vyjádření Krajského ředitelství POLICIE ČR, odbor informačních a komunikačních technologií ze dne 

01.12.2020 pod č.j.: KRPH-88300-60/ČJ-2020-0500IT. 

Jak stavební úřad zjistil ze závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření jednotlivých vlastníků 
technické infrastruktury, jsou návrhem splněny požadavky a podmínky na umístění a její realizaci. 
Z předložených podkladů je zřejmé, že navrženým záměrem nedojde k porušení veřejného zájmu. 
Stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad se zabýval posouzením povinnosti doložení souhlasu k umístění stavebního záměru 
podle ustanovení § 184a stavebního zákona, kdy žadatel není vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li 
oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit. 
Ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona stanovuje, že: „Souhlas se nedokládá, je-li pro získání 
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel 
vyvlastnění zákonem“. 

V ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů – tzv. zvláštní zákon je uvedeno: 
„Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba 
a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení 
výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu 
řádnému provozu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční 
soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného 
k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit 
podle zákona o vyvlastnění.“ 

Dle ustanovení § 3 odst. 1 a ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, 
je uvedeno:  
Ustanovení § 3 odst. 1:  
„Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný 
zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. 
Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu 
vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem.“  

Ustanovení § 2 písm. a)  
„ Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) vyvlastněním odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu 
k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,  

b) vyvlastňovaným ten, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby nebo kdo k nim má 
právo odpovídající věcnému břemenu; bylo-li vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, jichž se 
vyvlastnění týká, převedeno k zajištění splnění závazku podle občanského zákoníku, je vyvlastňovaným 
také povinný ze zajišťovacího převodu práva, který k zajištění svého závazku vlastnické právo převedl 
na oprávněného,  

c) vyvlastnitelem ten, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku 
nebo stavbě, aby v jeho prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim 
bylo zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemenu,  

d) vyvlastňovacím řízením řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 
věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, o přechodu vlastnického práva nebo o nabytí práva 
odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí 
nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke 
stavbě,  

e) zástavním věřitelem ten, kdo má pohledávku zajištěnou zástavním právem na vyvlastňovaném 
pozemku nebo stavbě,  

f) podzástavním věřitelem ten, kdo má pohledávku zajištěnou zastavením pohledávky zajištěné 
zástavním právem na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě,  
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g) vlastnickým právem také spoluvlastnictví více vlastníků,  

h) nájmem též podnájem.“  

Z výše uvedených ustanovení je patrné, že žadatel o vydání společného řízení nemá povinnost předložit 
souhlas dle ustanovení § 184a stavebního zákona (vyjma pozemků dotčených hlavním domovním 
vedením). 

Nedoložení vlastnického či jiného práva k pozemku se týká rozhodování v územním řízení. K samotné 
realizaci stavby musí žadatel již právo k pozemku (smlouva, rozhodnutí o vyvlastnění aj.) vlastnit. 

Z předložené dokumentace je zřejmé, že část navrženého výše uvedeného stavebního záměru bude 
realizována ve veřejném zájmu v souladu s ohledem na výše uvedené skutečnosti a žadatel nemá 
povinnost ve smyslu ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona předkládat souhlas jejich vlastníka 
podle ustanovení § 184a stavebního zákona, jelikož pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě 
je pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem, přesto žadatel doložil souhlasy 
vlastníka pozemku dotčeného stavbou.   

Odstraňovaná stavba je součástí distribuční soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb. V souladu 
s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. provozovatel distribuční soustavy má právo v souladu 
se zvláštním právním předpisem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční 
soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení, dále je mu umožněno oprávnění 
v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou 
a provozováním distribuční soustavy. Současně je oprávněn v nezbytném rozsahu odstraňovat 
a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných 
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak 
po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel. To vše na základě 
prokazatelného oznámení vlastníkovi, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Z téhož 
ustanovení zákona dále vyplývá, že pro tato výše uvedená oprávnění provozovatel distribuční soustavy je 
povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v tomto 
odstavci.  
Z výše uvedeného stavební úřad došel k závěru, že žadatel pro část navrženého záměru odstranění části 
stavby nemusí dokládat souhlas vlastníka pozemku dotčeného odstraněním stavby. Jiné právo 
opravňující k odstranění stavby je dáno v energetickém zákoně. Tyto dotčené osoby stavební úřad 
zahrnul mezi hlavní účastníky společného řízení.           

Účastníci řízení ani dotčené orgány ve stanovené lhůtě námitky ani závazná stanoviska neuplatnili. 

Stavební úřad současně poučil ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníky řízení 
v oznámení o zahájení společného řízení ze dne 14.04.2021 pod Č. j.: MUDK-VÚP/31671-2021/kai10339-
2021 možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, která nebyla oproti dni oznámení o zahájení 
společného řízení dále doplněna, a to do doby vydání rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí nemělo být vydáno 
dříve než za 5 pracovních dní po skončení lhůty, do kdy mohli dotčené orgány uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky.  

Této možnosti účastníci řízení nevyužili. 

Rovněž tak se ani další osoby, které by se mohli cítit dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech 
ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo by jim 
právo účastenství stanovil zvláštní právní předpis, svého účastenství v řízení nedomáhali.  

Stavební úřad se dále zabýval posouzením ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), 
kdy se rozvodná energetická vedení v zastavěném území umisťují pod zem, a ustanovením § 79 odst. 2 
písm. s) stavebního zákona, kdy rozhodnutí ani územní souhlas nevyžaduje výměna vedení technické 
infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního 
pásma.  

Dle ustanovení § 90 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je záměr 
žadatele v souladu s požadavky:  
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a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území,  
Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky stavebního a zákona a jeho prováděcích právních předpisů.  

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,  
Navrhovaný záměr nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, jedná se o stavbu 
distribuční soustavy v elektroenergetice, skládající se z nového podzemního kabelového vedení včetně 
zřízení připojovacích bodů (kabelových pilířů) a nahrazení stávajících vodičů vrchního vedení včetně 
výměny dvou podpěrných bodů dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona.  

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.  
Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky dle zvláštních právních předpisů, neboť pro jeho umístění 
byla obstarána veškerá souhlasná závazná stanoviska a vyjádření, jejichž jednotlivé podmínky byly 
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Žádná rozporná závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí 
nebyla.  

Dle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací 
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné 
stanovisko podle ustanovení § 96b.  

Zastupitelstvo obce Vítězná pro koordinovaný rozvoj území obce 10.07.2002 vydalo Územní plán obce 
Vítězná, s nabytím účinnosti od 30.08.2002 a 19.10.2005 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu obce 
Vítězná s nabytím účinnosti 16.12.2005 a 27.04.2011 vydalo Změnu č. 2 Územního plánu obce Vítězná s 
nabytím účinnosti 04.08.2011 a 17.10.2011 vydalo Změnu č. 3 Územního plánu obce Vítězná s nabytím 
účinnosti 05.11.2011. Územní plán mimo jiné stanovuje urbanistickou koncepci obce, vymezuje 
zastavěné území, plochy a koridory a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů (stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní 
využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu). V současné době se pořizuje nový Územní plán Vítězná. 

Záměrem žadatele je stavba distribuční soustavy v elektroenergetice, skládající se z nového podzemního 
kabelového vedení včetně zřízení připojovacích bodů (kabelových pilířů) a odstranění stávajících vodičů 
vrchního vedení včetně podpěrných bodů. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 96b odst. 1  
stavebního zákona posoudil výše uvedený stavební záměr s územně plánovací dokumentací a došel 
k závěru, že záměr není v rozporu s veřejně prospěšnými zájmy, ani s lokálním územním systémem 
ekologické stability.  

K výše uvedenému stavebnímu záměru s územně plánovací dokumentací vydal orgán územního 
plánování závazné stanovisko, které je nedílnou součástí koordinovaného závazného stanoviska 
vydaného odborem životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem dne 26.08.2020 
pod Č. j.: MUDK-OŽP/62504-2020/kl 18953-2020. Na základě posouzení dotčeného orgánu je uvedený 
záměr přípustný a stavební úřad se po posouzení ztotožnil se závěrem uvedeného stanoviska.  

Dle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání 
stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru.  
Jelikož se jedná o stavbu distribuční soustavy v elektroenergetice, skládající se z nového podzemního 
kabelového vedení včetně zřízení připojovacích bodů (kabelových pilířů) a odstranění stávajících vodičů 
vrchního vedení včetně podpěrných bodů, která podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. 
stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavební úřad rovněž 
ověřil účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k závěru, že nebudou negativně 
ovlivňovat okolní prostředí. Žadatel bude při provádění stavby postupovat dle zásad organizace výstavby 
a zajistí, aby před započetím užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními 
právními předpisy. Dle ustanovení § 119 stavebního zákona k užívání stavby veřejné technické 
infrastruktury (distribuční soustava v elektroenergetice) se vyžaduje kolaudační souhlas, popř. 
kolaudační rozhodnutí.  
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Stavební úřad v průběhu řízení, po posouzení všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by 
bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
Poučení: 
Proti výroku č. I. rozhodnutí o odstranění stavby se mohou účastníci společného řízení odvolat ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním 
u zdejšího stavebního úřadu.  

Proti výroku č. II. územní rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci společného řízení odvolat 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, 
podáním u zdejšího stavebního úřadu  

V souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání 
proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (výrok o odstranění stavby) odkladný účinek i vůči rozhodnutí 
s navazujícím výrokem (výrok o umístění stavby). 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje 
o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.  

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 (dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu). 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 
 
 
 
Ing. Zbyněk Kaisr 
odborný referent 
 
 
 
Příloha: 
Situace s vyznačením navrhovaného záměru v území.  

 
 

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce  
a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................   Sejmuto dne .................................. 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce) 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)  
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dne .........................     Sejmuto dne ................................. 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový 
přístup) 
 
 
Obecní úřad Vítězná tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí – veřejné vyhlášky na úřední desce 
a elektronické desce úřadu. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí – veřejné vyhlášky, opatřené 
potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na Odbor výstavby 
a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto rozhodnutí – veřejná vyhláška 
bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 

Upozornění: 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou podle § 25 správního řádu, a to 
zejména veřejnosti, které je oznamováno veřejnou vyhláškou. 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) 
poznámka 7 a položka 18 odst. 12 ve výši 1500 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží:  

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), b) a podle § 85 odst. 2 písm. a)  stavebního zákona,  
podle § 27 odst. 1 správního řádu jednotlivě: 
JFT s.r.o., IDDS: jfcdt73 
 sídlo: V Lukách č.p. 126, Dolní Nová Ves, 507 81  Lázně Bělohrad 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Obec Vítězná, IDDS: v83a696 
 sídlo: Kocléřov č.p. 123, 544 62  Vítězná 
Václav Štěpánek, Hájemství č.p. 9, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zuzana Štěpánková, Hájemství č.p. 9, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
JUDr. Radana Menšíková, Hájemství č.p. 27, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Vojtěch Marčok, Česká č.p. 187, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
Renáta Štěpánková, Barákova č.p. 197, Nové Město, 506 01  Jičín 1 
Vladimír Šídlo, IDDS: q7un8ff 
 trvalý pobyt: Hájemství č.p. 36, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Věra Šídlová, Hájemství č.p. 36, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jiří Sommer, Kohoutovická č.p. 276/14a, Žebětín, 641 00  Brno 41 
Miroslav Sommer, Kohoutovická č.p. 13/14, Žebětín, 641 00  Brno 41 
Petr Mohr, Roháčova č.p. 2117, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jaroslava Mohrová, Roháčova č.p. 2117, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Světlana Luňák Staňková, Podvinný mlýn č.p. 2348/28, 190 00  Praha 9-Libeň 
Jan Čiháček, Zelenobranská č.p. 75, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Zdeněk Kučera, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1 
Jana Kučerová, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1 
Miloslav Marek, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Stanislava Marková, Tichá č.p. 146/3, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Josef Egrt, Zámeček č.e. 153, Třebeš, 500 08  Hradec Králové 8 
Iva Egrtová, Zámeček č.e. 153, Třebeš, 500 08  Hradec Králové 8 
Eva Hesová, Na Občinách č.p. 859/24, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9 
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Jiří Horák, Na Občinách č.p. 858/22, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9 
Božena Horáková, Na Občinách č.p. 858/22, Nový Hradec Králové, 500 09  Hradec Králové 9 
Jiří Zábranský, U Kasáren č.p. 1382, Mladá Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav 1 
Ladislav Hladký, Hájemství č.p. 10, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Jindra Jenčovská, Malátova č.p. 190, 508 01  Hořice v Podkrkonoší 
Miroslav Richter, Nová Tyršova č.p. 2282, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Klára Richterová, Čerchovská č.p. 1981/6, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
Martin Šebík, Lipová alej č.p. 695/1, Praha 5-Hlubočepy, 154 00  Praha 514 
Pavel Novák, IDDS: t2kccdi 
 trvalý pobyt: Heydukova č.p. 1035, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Tomáš Mates, Štorchova č.p. 2072, 508 01  Hořice v Podkrkonoší 
Jana Matesová, IDDS: bkj8yyc 
 trvalý pobyt: Štorchova č.p. 2072, 508 01  Hořice v Podkrkonoší 
Žofie Trníková, Strozziho č.p. 1915, 508 01  Hořice v Podkrkonoší 
Zdeňka Kaprasová, Na Drahách č.p. 470/16, Malšovice, 500 09  Hradec Králové 9 
Zuzana Šperková, Sekaninova č.p. 405/16, Moravské Předměstí, 500 11  Hradec Králové 11 
Michal Kříž, Hájemství č.p. 19, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jana Šedivá, Hájemství č.p. 19, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Václav Staněk, Karolíny Světlé č.p. 2139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Helena Staňková, Karolíny Světlé č.p. 2139, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Paolo Sinisi, Mánesova č.p. 1111/45, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
David Záplata, Kryblická č.p. 64, Kryblice, 541 01  Trutnov 1 
Hana Kowalczuková, Kpt. Jaroše č.p. 324, Dolní Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
David Rauch, IDDS: xxrb8cp 
 trvalý pobyt: U Okrouhlíku č.p. 1532/5, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Veronika Ratajová, IDDS: kyc4qg2 
 trvalý pobyt: Navigátorů č.p. 619/7, Praha 6-Liboc, 161 00  Praha 614 
Tomáš Daněk, IDDS: 7gkwkb2 
 trvalý pobyt: Na Stráni č.p. 56, 252 44  Psáry 
Jiří Krčma, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 
Petr Krčma, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Jiří Vobořil, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Martina Vobořilová, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Daniel Mádle, Hájemství č.p. 6, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jan Engelmann, Hájemství č.p. 39, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Zdeněk Kuželka, Duškova č.p. 96, Josefov, 551 02  Jaroměř 3 
Radek Házy, Závist č.p. 874/58, Komín, 624 00  Brno 24 
Bc. Radovan Kučera, Kobyliská č.p. 337/51, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00  Praha 84 
Žaneta Šturmová, Rybova č.p. 2937, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jiří Krčma, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 
Petr Krčma, Cukrovarnická č.p. 519/34, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 
Věra Engelmannová, Hájemství č.p. 39, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Olga Podhorná, Kydlinovská č.p. 816/87, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
Marcel Macháček, Hájemství č.p. 2, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Šárka Škopová, Karolíny Světlé č.p. 2146, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
Jiří Vobořil, Hájemství č.p. 43, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Roman Puš, Hájemství č.p. 5, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Michal Zapletal, Hájemství č.p. 14, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Miroslav Menšík, Hájemství č.p. 27, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 
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Miroslava Šídlová, Šalounova č.p. 2025/7, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Rudolf Šídlo, Šalounova č.p. 2025/7, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 
 sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 
Pozemkový fond České republiky – Státní pozemkový úřad, IDDS:z49per3, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 
00  Praha 3-Žižkov 
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w 
 sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00  Praha 1 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu 
 sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00  Praha 4-Michle 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb 
 sídlo: Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 
 
Ostatním účastníkům územního řízení doručováno veřejnou vyhláškou : 
Účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 
správního řádu: 

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) jsou v souladu s ustanoveními § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 

Jedná se zejména o tyto pozemky včetně staveb na nich evidované v katastru nemovitostí pod číslem 
pozemku (druh pozemku): p. p. č. 1863/2 (zahrada), p.p.č. 1873 (zahrada), p.p.č. 1994/10 (zahrada), 
p.p.č. 1996/1 (zahrada), p.p.č. 1975/2 (zahrada), p.p.č. 1855/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 1974/2 
(zahrada), p.p.č. 1975/1 (orná půda), p.p.č. 1982 (zahrada), p.p.č. 1855/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 
1863/1 (zahrada), p.p.č. 2001/1 (lesní pozemek), p.p.č. 1991/2 (zahrada), p.p.č. 1994/19 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1878/2 (zahrada), p.p.č. 1946/3 (trvalý travní porost), p.p.č. 1960 (trvalý travní porost), 
p.p.č. 1962 (zahrada), p.p.č. 1964 (zahrada), p.p.č. 1886 (trvalý travní porost), p.p.č. 1881/4 (trvalý travní 
porost), p.p.č. 1890/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 1866 (zahrada), p.p.č. 1870/2 (zahrada), p.p.č. 1991/1 
(zahrada), p.p.č. 2040 (ostatní plocha) v katastrálním území Kocléřov 

 
Dotčené orgány 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor životního prostředí - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka 
č.p. 38, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
 
Ostatní na vědomí: 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, IDDS: smak6de 
 sídlo: Školní č.p. 150, Vnitřní Město, 541 01  Trutnov 1 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z 
 sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 
 
Vyhláška: 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska, T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01  Dvůr Králové nad 
Labem 1 
Obec Vítězná, úřední deska, Kocléřov č.p. 123, 544 62  Vítězná 
 
dále a.a. 
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Příloha: situace s vyznačením navrhovaného záměru v území: 

 
 
 
 


