ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SZ MMHK/103337/2022 ST2/Mel
MMHK/210291/2022 ST2/Mel
Jana Melichárková
495 707 637
jana.melicharkova@mmhk.cz

DATUM:

21.11.2022

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 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"), v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona a § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“) žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby, kterou dne 2.6. 2022 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
kterou zastupuje společnost
PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02
Pardubice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. vydává podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
HK, Věkošská, p.č. 976/41 E11 - knn, kabelové vedení
(číslo stavby: IV-12-2023738)
(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 982/1 (orná půda), parc. č. 1019/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Věkoše.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba technické infrastruktury – kabelové vedení
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 982/1, 1019/1 v katastrálním území Věkoše tak, jak je
zakresleno celkové situaci v měřítku 1:250, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- nemovitosti dotčené umístěním stavby:
pozemek p.č. 982/1, 1019/1 v katastrálním území Věkoše
- nemovitosti dotčené provedením opatření:
stavba nevyžaduje provedení opatření k sousedním pozemkům a stavbám na nich,
- okolní nemovitosti:
sousední pozemky p.č. 976/61 v katastrálním území Věkoše.
Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného
využití území.
Určení prostorového řešení stavby:
Ze stávajícího pilíře SR402 č. R28 na parcele p.č. 982/1 se vyvede nové kabelové vedení
AYKY-J 3x240+120mm2, které bude vedeno protlakem pod komunikací a dále zapojeno do
nového rozpojovacího pilíře umístěného na hranici s pozemkem p.č. 976/61 v k.ú. Věkoše.
Stanoví podmínky pro realizaci stavby:
1. Stavba bude realizována dle v územním řízení projednané dokumentace, kterou autorizoval
Ing. Pavel Pilař - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0701630),
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Budou respektovány obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
vyhlášky č. 268/2009 Sb.
3. Respektovat vedení stávajících sítí technické infrastruktury v území včetně jejich ochranných
pásem. Před započetím výkopových prací budou vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě.
V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich
poškození.
4. Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům. Řešit úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a
vozovky uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení
budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.
Provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo jednak k zásahu do sousedních pozemků a
k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
5. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanizmů, doprava, vyloučení
stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou
minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě
(hlučnost, prašnost apod.).
6. Dále při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z těchto vyjádření, stanovisek:
- ČEZ Distribuce, a. s. - sdělení k existenci energetického zařízení, sítí ze dne 19.5. 2022,
zn. 0101744498
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. - vyjádření ze dne 18.2. 2022, č. j.
VAKHK/VHR/VI/22/0802
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát ze dne 11.5.
2018, Č.j. KRPH-44552-2/ČJ-2018-050206
- Technické služby Hradec Králové – souhrnné vyjádření ze dne 12.1.2022, zn.
TSHK/2561/DS/21
7. Budou dodrženy podmínky uplatněné dotčenými orgány:
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne
18.1. 2022, zn. SZ MMHK/226834/2021/ŽP/Kov, MMHK/012119/2022
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend – sdělení ze dne
30. 5. 2022, zn. SZ MMHK/091070/2022 OD1/Čtv, MMHK/099480/2022
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
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Odůvodnění:
Dne 2.6.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí,
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Dále se stavební úřad zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85, stavebního zákona. Přitom
vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění,
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru,
že rozhodnutím mohou být dotčeny tyto osoby, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Účastníci dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, magistrátu města, Československé
armády č. p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, magistrátu města, Československé
armády č. p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souladu s § 87 odst. 3
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí:
parc. č. 976/61 v katastrálním území Věkoše.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Jana Melichárková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění,
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé
armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00
Hradec Králové
účastníci, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou:
- veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
parc. č. 976/61 v katastrálním území Věkoše
dotčené správní úřady: (dodejky)
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................

Sejmuto dne: ..................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.
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obdrží po nabytí právní moci:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS:
kterou zastupuje společnost
PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5qstt2

