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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1
a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 03.10.2018 podalo
Město Žamberk, IČO 00279846, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
„Komunikace U Dlouhoňovic na pozemcích parc. č. 3785/1 a 3786 v k.ú. Žamberk“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2205/3, 2205/5, 2205/6, 2210/1, 2217/1, 2217/2, 2217/6, 2217/20,
2218, 2222/1, 3785/1, 3786, 3870 v katastrálním území Žamberk.
Stavba obsahuje:
SO 101 komunikace - jedná se o výstavbu nové komunikace, která bude jednopruhová obousměrná
se šířkou vozovky 3,0 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m. Délka
komunikace je 392,28 m. Povrch komunikace bude z asfaltobetonu. Součástí komunikace budou 3
výhybny v km 0,060, 0,150, 0,220 po pravé straně komunikace šířky min. 2,0 m a délky min. 12 m s
náběhovými klíny délky min 6,0 m a jedno obratiště o rozměrech 6,5 x 12,0 m. Základní příčný
sklon komunikace je jednostranný 3%. Odvodnění komunikace je zajištěno pomocí příčného a
podélného sklonu vsakem do okolního terénu, či do stávajícího vsakovacího průlehu. V km 0,000 0,194 bude dešťová voda odváděna do okolního terénu. V km 0,194 - 0,243 bude dešťová voda
odváděna do navržené dešťové kanalizace DN 250, která bude vedena podél hranice pozemku p.č.
2205/5 a bude vyústěna na tomto pozemku do stávajícího průlehu, kde se bude vsakovat. V km
0,243 - 0,392 bude dešťová voda odváděna do rigolu ze žlabovky. Odvodnění zemní pláně bude
provedeno pomocí jednostranného příčného sklonu 3% směrem k mělkému podélnému trativodu DN
100. Podélný trativod bude zaústěn do horské vpusti v km 0,243.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Žamberk, stavební úřad dne
12.07.2018 pod č.j.: MUZBK-6716/2018/STAV - 8, které nabylo právní moci dne 15.08.2018. Pro stavbu
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byl vydán souhlas příslušného obecního stavebního úřadu tj. Městského úřadu Žamberk, stavební úřad
pod č.j.: MUZBK-23750/2018/STAV ze dne 01.10.2018, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního
zákona, který ověřil a potvrdil, že navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací (se záměry územního plánování) města Žamberk a vyhovuje obecným požadavkům na
výstavbu stanovených vyhláškou a technickým požadavkům na stavbu.
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků
řízení, vzhledem k tomu, v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je stavební povolení účastníkům řízení doručeno veřejnou
vyhláškou.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala společnost OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto v 11/2017 pod č.
zakázky: 4208-16-3, potvrzenou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, mosty a inženýrské
konstrukce Ing. Zbyňkem Neudertem ČKAIT 0700316, případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením prací bude na stavbě umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení
stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele stavby, technického
dozoru stavebníka a termín dokončení stavby.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu stavby organizací či osobou
k tomu oprávněnou. Hranice záborů pozemků budou viditelně označeny a zhotovitel stavby zajistí
jejich nepřekročení. Po dobu výstavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo.
Výsledky vytyčení budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem.
7. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen požádat správce všech sítí dotčených stavbou
o vytyčení průběhu podzemního a nadzemního vedení, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen
s jejich jednotlivými vlastníky či správci.
8. Odstranění dřevin nacházejících se v místech silniční stavby bude provedeno v souladu
s rozhodnutím o odstranění dřevin, které vydá příslušný správní orgán. Stromy určené k zachování
budou vhodným způsobem chráněny před poškozením.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením prací bude na speciální stavební
úřad předložen název oprávněné dodavatelské firmy, která bude stavbu provádět. Zároveň předloží
přesný časový plán kontrolních prohlídek stavby dle zpracovaného návrhu kontrolních prohlídek
stavby projektantem. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno
oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
10. V souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona je u stavby financované z veřejného
rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit
technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle
zvláštního právního předpisu tj. dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, jehož jméno a oprávnění stavebník oznámí stavebnímu úřadu před
zahájením stavebních prací.
11. Na stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavbu a ustanovení stavebního zákona.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
13. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
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14. Stavebník v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona zajistí, aby na stavbě
nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
15. Pro příjezd stavební techniky, odvoz zeminy a navážení stavebního materiálu se určuje stávající
silniční síť.
16. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování přilehlých pozemních komunikací,
v případě znečištění silnice bude toto znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební
mechanizmy musí být před výjezdem na silnici řádně očištěna.
17. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
18. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve stanovisku (ke stavebnímu
řízení) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-63717-1/ČJ-2017-171106 ze
dne 17.08.2017:
a) Před započetím prací bude zhotovitelem zažádán silniční správní úřad o Stanovení dopravního
značení k přechodné úpravě provozu s grafickým návrhem přenosného dopravního značení /DIO/
19. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném stanovisku
Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE k umístění stavby nebo využití území do 50 m od
okraje lesa pod č.j.: MUZBK-18810/2017/ZPZE/KEPT/LES-ZS.83 ze dne 21.08.2017:
a) stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesní pozemky
b) realizací a užíváním výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na sousedních lesních
pozemcích
20. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti GridServices, s.r.o. vydané pod zn.:
5001566229 ze dne 06.09.2017:
a) V zájmové lokalitě se nachází zařízení stanice katodické ochrany VTL plynovodů SKAO
Dlouhoňovice v majetku GasNet, s.r.o. Stanice katodické ochrany SKAO Dlouhoňovice se skládá
z kiosku, přípojky elektro NN, anodového uzemnění, kabelů k VTL plynovodu a k anodovému
uzemnění.
b) Před zahájením stavebních prací požadujeme zařízení PKO lokalizovat – vytyčit, včetně
anodového uzemnění. Plynárenské zařízení, Vám vytyčí pracovníci příslušné provozní oblasti
včetně případné součinnosti dalších prací.
c) Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů, dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, je 1 m na každou
stranu od krajního kabelu.
d) Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů v místech s nově budovaným komunikačním
tělesem/výhybnou požadujeme uložení kabelů PKO v místě narušení ochranného pásma trasy
kabelů do půlených platových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí – kabel bude uložen
v hloubce cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m
na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle
ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 73 6005.
e) Příjezdová cesta – komunikační těleso: komunikaci umístit v souběhu mimo výše uvedená
ochranná pásma. Souběh s kabelem k anodovému uzemnění je 1 m. Souběh s anodovým
uzemněním jsou 4 m. Výhybna: s umístěním výhybny dle předložené PD souhlasíme, při
dodržení podmínek uvedených v bodě č. 3.
f) V předmětné oblasti je plánovaná rekonstrukce výše uvedené stanice katodové ochrany.
Rekonstrukce bude provedena v rámci stavby č. 7700072117 „REKO SKAO Žamberk“ (investor
GasNet, s.r.o.). Uvedenou stavbu požadujeme vzájemně koordinovat s Vaší stavbou. Ve věci
koordinace kontaktujte prosím pana Martina Michla, technika přípravy staveb-technologie, tel.
495 563 230, e-mail.: martin.michl@innogy.com.
g) Ochranné pásmo anodového uzemnění, a ostatních technologických objektů dle zákona č.
458/2000 Sb. § 68, je 4 m na všechny strany od půdorysu.
h) Anodové uzemnění se skládá ze dvou rour DN 200 dlouhých cca 100 m, uložených 2 m v zemi
cca 10 m souběžně od sebe. Kolem anodového uzemnění (cca 100 m) se nachází oblast
zvýšeného vlivu interferenčních proudů, které mají negativní vliv na kovová zařízení uložená
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v zemi (kovové inženýrské sítě, železobetonové základy, čerpadla atd.). Oblast zvýšeného vlivu
interferenčních proudů je možno určit korozním průzkumem – pro předmětný stavební záměr
vybudování komunikačního tělesa, příjezdové cesty není nezbytné korozní průzkum provádět.
i) Toto anodové uzemnění je uloženo na sousedních pozemcích parc. č. 2054, 2058, 2205/5…
předmětné lokality.
j) Kolem anodového uzemnění požadujeme zachovat volně přístupný manipulační prostor
minimálně 10 m všemi směry od půdorysu anodového uzemnění.
k) Křížení komunikačního tělesa s anodovým uzemněním není možné.
l) Požadujeme dodržet ČSN 736005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
m) Před dokončením stavebních prací v exponovaných místech přizvěte ke kontrole uložení a
neporušenosti kabelů PKO zaměstnance údržby GridServices, s.r.o.
n) Pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku GasNet, s.r.o. je dodavatel – investor
povinen neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o. – odbor dispečinku –
pohotovostní linka (tel. 1239).
o) V rozsahu této stavby souhlasíme s povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu,
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební
řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
p) V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně
i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich
poloze a vlastnictví.
q) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012Sb.,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou
chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
r) Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody.
s) Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21. Stavebník je povinen dodržet podmínky obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod značkou:
1100596336 ze dne 24.09.2018:
a) požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
b) během prací nesmí dojít k poškození stávajících vedení NN, kNN, uzemňovací soustavy ani
provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
c) vrchní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných
norem, zejména PNE 333302 a pro páci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2
d) nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol)
e) minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů
vrchního vedení NN musí být 1 metr
f) podzemní vedení kNN má podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu
g) před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku
ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince 800 850 860 (dle platného sdělení o existenci sítí, které
získáte na https://aeoportal.cezdistribuce.ez/aeoDortal/)
h) zemní práce do vzdálenosti 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití
mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly
uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
i) musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 736005 (křížení, souběhy)
j) veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN
k) stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů
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l)

v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby)
výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na
vlastní náklady
m) případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle § 47 energetického zákona č.
458/2000, Sb., v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
22. Stavebník je povinen dodržet podmínky VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. vydané
pod č.j.: VYJ/17/P183-H ze dne 17.07.2017:
a) Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové
vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dojde-li
ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se
zaměstnancem nebo Vodohospodářem společnosti VENCL- SERVIS Vodovody a kanalizace s. r.
o. Dále je žadatel povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě
společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a to vždy, když zjistí, že jeho
záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace nebo elektrického
kabelového vedení, nebo zasahuje do ochranného pásma.
b) II. Podmínky ochrany podzemního vedení, provádění stavby a přeložení podzemního vedení
vodovodu a kanalizace:
c) Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na
vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může
být osoba, která na své náklady přípojku zřídila a informaci o vedení přípojky poskytne vždy
vlastník.
d) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození,
zničení nebo odcizení podzemního vedení vodovodu a kanalizace.
e) Za stavební činnost se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové práce (zejména řízené a
neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu.
f) Při činnosti v blízkosti podzemního vedení sítě je stavebník povinen respektovat ochranná pásma
podzemního vedení tak, aby nepoškodil, znemožnil nebo zamezil přístup k vedení.
g) Stavebník, nebo jiná třetí osoba není oprávněna umísťovat v ochranném pásmu podzemního
vedení sítí jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti VENCLSERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a
kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační
stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a
menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm.
Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního
vedení.
h) V případě, že by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících
tras podzemního vedení sítí, nebo do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jiná třetí osoba
povinna realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a oprava stávajících
podzemních vedení sítí.
i) V případě zjištění činností stavebníka nebo jiné třetí osoby, že by mohlo dojít k ohrožení nebo
omezení podzemních vedení sítí, jsou povinni neodkladně kontaktovat společnost VENCLSERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a předložit zakreslení podzemních vedení síti do
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek) ze které bude patrná míra dotčení
podzemních vedení sítí.
j) Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna manipulovat s kryty - poklopy podzemních šachet
a vstupovat bez souhlasu do těchto prostor. V případě porušení, odcizení, poškození nebo zjištění
vad signalizačního vodiče - dále fólie) neprodleně oznámit společnosti VENCL-SERVIS
Vodovody a kanalizace s.r.o. Dále nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty,
budovat, drobné stavby, pevné podezdívky, oplocení.
k) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna před zahájením zemních prací zajistit vytyčení sítí v
terénu, zajistit odsouhlasení trasy společnosti VENCL- SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. a s
vytyčenou trasou seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. Dále je stavebník
nebo jiná třetí osoba povinna prokazatelně upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní
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práce na staveništi, že v případě potřeby zajistí hloubkové uložení podzemní vedení sítě příčnými
sondami a upozorní na případnou odchylku +/- 20 cm mezi skutečným uložením podzemním
vedením sítí a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní na vzdálenost 1,5
m na každou stranu od vnějšího límce stěny potrubí u vodovodních řadů kanalizačních stok a
min. 1,5 m po stranách krajního vedení, aby nepoužívali žádných mechanizačních strojů nebo
nevhodného nářadí, a aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
l) Stavebník nebo jiná třetí osoba je povinna při zjištění zemních prací v blízkosti podzemního
vedení sítí, že je zjištěn zásadní rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností,
zastavit práce a věc oznámit ZSPS. V provádění stavebních prací je oprávněn pokračovat až po
projednání a schválení dalšího postupu. Dále je při provádění zemních prací v blízkosti
podzemního vedení sítí povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání podzemní sítě a odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození,
odcizení a prověšení.
m) V případě přeložení podzemního vedení sítí, jsou veškeré náklady spojené s přeložkou hrazeny
stavebníkem, který překládku vyvolal. Dále je stavebník nebo třetí osoba povinna bez zbytečného
odkladu kontaktovat společnost VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. za účelem
projednání podmínek přeložky po té, kdy byla potřeba zjištěna.
n) Před záhrnem požadujeme provést kontrolu provedení v místě křížení a souběhu po té může být
proveden zához. Stavebník nebo jiná třetí osoba není oprávněna trasy podzemního vedení sítí
zabetonovat, nebo jiným způsobem znemožnit přístup.
23. Stavebník je povinen dodržet podmínky obchodní společnosti TS ŽAMBERK s.r.o. ze dne
14.09.2018:
a) Dodavatel stavby musí respektovat následující podmínky:
b) Uvědomí nás o zahájení prací 3 pracovní dny předem.
c) Všichni pracovníci, kteří budou pracovat v blízkosti zařízení VO (blíže než 1 m), budou
seznámeni s jeho polohou. Veškeré práce v blízkosti podzemního zařízení VO je nutno provádět
výhradně ručně.
d) Nově budované sítě je nutno uspořádat vzhledem k VO dle ČSN 73 6005.
e) Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení VO nesmí dojít k jeho poškození a nesmí být narušen
provoz VO. Dodavatel zajistí řádné zabezpečení zařízení VO proti poškození. Případná poškození
VO je nutno hlásit neprodleně na tel.: 465 613 304, 728 949 156 (v prac. době) nebo 602 407 529
(p. Vrkoč - jednatel společnosti).
f) V případě změny rozsahu prací během jejich provádění je nutno vyžádat si od nás nové
stanovisko.
g) Po skončení prací vyzve dodavatel stavby našeho pracovníka k provedení kontroly stavu a
uložení kabelu VO na výše uvedených tel. číslech. O této kontrole musí být proveden záznam do
stavebního deníku.
h) Náhradu škody na opravu a provoz způsobenou poškozením zařízení VO nese dodavatel stavby.
i) Pokud by se stavba týkala jakýchkoliv zásahů do VO, musí nám být předložena projektová
dokumentace 30 dní před zahájením prací ke schválení.
24. Stavebník je povinen dodržet podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. vydané pod
č.j.: 752311/18 ze dne 25.10.2018:
a) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje síť elektronických
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK).
b) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto
vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem v Zájmovém území
vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
c) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen:
d) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK:
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e) Stávající kabely spol. CETIN a.s. vedoucí přes komunikaci budou vytyčeny. Následně budou
provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce spol. CETIN a.s.
rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček zahloubit. Kabely budou pod
komunikací uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPHALF.
Výrobce KOPOS Kolín a.s., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění
montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch.
Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů
elektronických komunikací spol. CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu
oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS)
spol. CETIN a.s. ke kontrole.
f) Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat
prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě, Akademika Bedrny 365,
Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické
dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnicemi č.
TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
g) Součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole
SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště
DLSS Hradec Králové
h) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
i) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
j) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
25. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě
kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti
jsou stanoveny vyhláškou.
26. Ke kontrolní nebo závěrečné prohlídce příslušného stavebního úřadu musí původce odpadů předložit
průběžnou evidenci odpadů o druzích a množství odpadů vzniklých při realizaci stavby (výkopová
zemina aj.) a prokázat, jak bylo s těmito odpady naloženo, tj. doložit předání odpadů fakturami nebo
vážními lístky potvrzenými zařízením oprávněným k převzetí odpadů.
27. Nejpozději při podání žádosti o kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona) se mimo jiné
speciálnímu stavebnímu úřadu předloží tyto přílohy:
a) Doklady o zaměření skutečného provedení stavby v platné katastrální mapě včetně polohopisných
souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).
b) Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření.
c) Doklady o ověření požadovaných vlastností stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.
d) Dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci).
e) Popis a zdůvodnění provedených odchylek.
f) Zápis o odevzdání a převzetí stavby.
g) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
h) Geometrický oddělovací plán (pokud dojde k rozdělení pozemku).
ch) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
7/12

Pokračování č.j.: MUZBK-24457/2018/SPDO-7

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Jaroslav Matyáš, nar. 09.08.1969, U Dlouhoňovic 442, 564 01 Žamberk
Libuše Matyášová, nar. 25.09.1971, U Dlouhoňovic 442, 564 01 Žamberk
RNDr. Jana Schlöglová, nar. 23.11.1963, U Dlouhoňovic 1484, 564 01 Žamberk
Lumír Štěpán, nar. 23.11.1979, U Dlouhoňovic 1488, 564 01 Žamberk
Václav Macháček, nar. 22.09.1963, U Dlouhoňovic 456, 564 01 Žamberk
Pavel Macháček, nar. 14.04.1965, U Dlouhoňovic 456, 564 01 Žamberk
Eva Macháčková, nar. 24.12.1940, U Dlouhoňovic 456, 564 01 Žamberk
Pavel Boháč, nar. 28.05.1977, Spořilov II 691, 561 51 Letohrad
Martin Lainz, nar. 24.04.1978, U Dlouhoňovic 1485, 564 01 Žamberk
Ondřej Macháček, nar. 19.11.1990, Sídlištní 124, 564 01 Dlouhoňovice
Václav Tejkl, nar. 25.02.1975, U Dlouhoňovic 980, 564 01 Žamberk
Markéta Tejklová, nar. 03.05.1977, U Dlouhoňovic 980, 564 01 Žamberk
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk

Odůvodnění
Dne 03.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Pro stavbu byl vydán souhlas příslušného obecního stavebního úřadu tj. Městského úřadu Žamberk pod
č.j.: MUZBK-23750/2018/STAV ze dne 01.10.2018, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona,
který ověřil, že navrhovaná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.
Podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, příslušných
ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil Městský úřad Žamberk jako speciální stavební
úřad zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením
MUZBK-24457/2018/SPDO-4 ze dne 02.11.2018. Dne 10.12.2018 obdržel stavební úřad doplnění
žádosti od stavebníka z důvodu změny odvodnění pozemní komunikace. Proto speciální stavební úřad
opakovaně oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení
oznámení MUZBK-24457/2018/SPDO-6 ze dne 18.12.2018. Speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Účastníci
řízení zároveň mohli své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí
oznámení o zahájení řízení. Současně s tím, speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se
mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek. Do tohoto
termínu se žádný z účastníků řízení nepřišel s podklady pro rozhodnutí seznámit ani se k podkladům pro
vydání rozhodnutí nevyjádřil.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
V rámci celého správního řízení byly mimo jiné předloženy k záměru stavby tyto písemnosti orgánů státní
správy:
• Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Žamberk, stavebním úřadem pod
č.j. MUZBK-6716/2018/STAV-8 ze dne 12.07.2018.
• Souhlas příslušného obecného stavebního úřadu tj. Městského úřadu Žamberk, stavební úřad pod
č.j.: MUZBK-23750/2018/STAV ze dne 01.10.2018, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního
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•

•
•
•
•
•
•
•

zákona, který ověřil a potvrdil, že navrhovaná stavba je v souladu se záměry územního plánování
v dotčeném území.
Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-63717-1/ČJ-2017-171106 ze
dne 17.08.2017.
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad
Orlicí pod č.j.: HSPA-33-683/2017 ze dne 22.08.2017.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí pod č.j.: KHSPA 14354/2017/HOK-UO ze dne 19.09.2017.
Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, odnětí pozemku ze zemědělského
půdního fondu pod č.j.: MUZBK-3643/2018/ZPZE/KEPT/ZEM-S.17 ze dne 28.02.2018.
Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, umístění stavby nebo využití území
do 50 m od okraje lesa pod č.j.: MUZBK-19018/2017/ZPZE/KEPT/LES-ZS.83 ze dne 21.08.2017.
Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE dle vodního zákona pod č.j.:
MUZBK-19018/2017/ZPZE/231.2/GRUK ze dne 25.08.2017.
Vyjádření Městského úřadu Žamberk, odboru ŽPZE, souhrnné vyjádření pod č.j.: MUZBK18674/2017/ZPZE/POKM/SOU/184 ze dne 17.08.2017.
Sdělení Městského úřadu Žamberk, odboru REÚP orgánu územního plánování pod č.j.: MUZBK7170/2018/REUP ze dne 03.05.2018.

Speciální stavební úřad obdržel souhlasy s provedením stavby od Správy a údržby silnic Pardubického
kraje, majetkové správy Ústí nad Orlicí, Jaroslava Matyáše a Libuše Matyášové, Žamberk a smlouvu o
právu provést stavbu uzavřenou mezi vlastníkem nemovitosti Lumírem Štěpánem a stavebníkem městem
Žamberk ze dne 25.01.2018, mezi Ondřejem Macháčkem a městem Žamberk ze dne 20.01.2018, mezi
Pavlem Boháčem a městem Žamberk ze dne 12.12.2017, mezi RNDr. Janou Schlöglovou a městem
Žamberk ze dne 19.01.2018, mezi Václavem Tejklem, Markétou Tejklovou a městem Žamberk ze dne
23.03.2018, mezi Martinem Lainzem a městem Žamberk ze dne 05.12.2017, mezi Pavlem Macháčkem,
Václavem Macháčkem, Evou Macháčkovou a městem Žamberk ze dne 20.01.2018.
Stanoviska sdělili: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad
Orlicí, Dopravní inspektorát, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí,
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Městský úřad
Žamberk, odbor ŽPZE - orgán státní správy lesů, Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - vodoprávní úřad,
Městský úřad Žamberk, stavební úřad.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad dále do okruhu účastníků společného řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona zahrnul:
- stavebníka (Město Žamberk),
- vlastníka stavby, na níž má být provedena změna (město Žamberk, Pardubický kraj, Správa a údržba
silnic Pardubického kraje),
- vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, protože jeho vlastnické právo k pozemku může
být prováděním stavby přímo dotčeno (město Žamberk, Jaroslav Matyáš, Libuše Matyášová, RNDr. Jana
Schlöglová, Lumír Štěpán, Václav Macháček, Pavel Macháček, Eva Macháčková, Pavel Boháč, Martin
Lainz, Ondřej Macháček, Václav Tejkl, Markéta Tejklová, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic
Pardubického kraje),
- vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, protože jejich práva mohou být prováděním stavby
přímo dotčena (Jaroslav Matyáš, Libuše Matyášová, RNDr. Jana Schlöglová, Lumír Štěpán, Václav
Macháček, Pavel Macháček, Eva Macháčková, Pavel Boháč, Martin Lainz, Ondřej Macháček, Václav
Tejkl, Markéta Tejklová, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Česká
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telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., TS ŽAMBERK s.r.o., VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.,),
- vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, protože jeho vlastnické právo může být prováděním
stavby přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc.
č. 2201, 2202, 2204, 2205/1, 2205/4, 2205/7, 2205/12, 2205/13, 2210/3, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213/1,
2213/2, 2213/3, 2213/4, 2213/5, 2214/1, 2214/2, 2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/10, 2217/11, 2217/12,
2217/13, 2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/19, 2217/21, 2217/22, 2217/23, 2217/24,
2219, 2222/2, 2242, 3785/2, 5051 v katastrálním území Žamberk, Osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním stavbám: Žamberk č.p. 442, č.p. 1493, č.p. 1484, č.p. 1488, č.p. 389, č.p.
592, č.p. 1485, č.p. 1489, č.p. 1486, č.p. 1482, č.p. 1487 a č.p. 980).
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 2201, 2202, 2204, 2205/1, 2205/4, 2205/7, 2205/12, 2205/13, 2210/3, 2211, 2212/1,
2212/2, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2213/4, 2213/5, 2214/1, 2214/2, 2217/7, 2217/8, 2217/9,
2217/10, 2217/11, 2217/12, 2217/13, 2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/19,
2217/21, 2217/22, 2217/23, 2217/24, 2219, 2222/2, 2242, 3785/2, 5051 v katastrálním území
Žamberk
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Žamberk č.p. 442, č.p. 1493, č.p. 1484, č.p. 1488, č.p. 389, č.p. 592, č.p. 1485, č.p. 1489, č.p.
1486, č.p. 1482, č.p. 1487 a č.p. 980

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být
postupováno podle ustanovení § 176 stavebního zákona. Při provádění stavby musí být postupováno
podle ustanovení §§22-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.
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Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti
s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.

Mgr. Kateřina Halbrštátová v.r.
referent (oprávněná úřední osoba)

UPOZORNĚNÍ !
Vyvěšení této V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v
souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uvedené městské úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění
byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena silničnímu správnímu úřadu a to s potvrzením o dni
vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.
Obdrží:
účastníci (doručenky):
Město Žamberk, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
účastníci řízení (doručenky) vlastníci podle § 109, písm. c) a d) stavebního zákona:
Jaroslav Matyáš, U Dlouhoňovic č.p. 442, 564 01 Žamberk
Libuše Matyášová, U Dlouhoňovic č.p. 442, 564 01 Žamberk
RNDr. Jana Schlöglová, U Dlouhoňovic č.p. 1484, 564 01 Žamberk
Lumír Štěpán, U Dlouhoňovic č.p. 1488, 564 01 Žamberk
Václav Macháček, U Dlouhoňovic č.p. 456, 564 01 Žamberk
Pavel Macháček, U Dlouhoňovic č.p. 456, 564 01 Žamberk
Eva Macháčková, U Dlouhoňovic č.p. 456, 564 01 Žamberk
Pavel Boháč, Spořilov II č.p. 691, 561 51 Letohrad
Martin Lainz, U Dlouhoňovic č.p. 1485, 564 01 Žamberk
Ondřej Macháček, Sídlištní č.p. 124, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
Václav Tejkl, U Dlouhoňovic č.p. 980, 564 01 Žamberk
Markéta Tejklová, U Dlouhoňovic č.p. 980, 564 01 Žamberk
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
TS ŽAMBERK s.r.o., IDDS: 9eu8m6g
sídlo: Zemědělská č.p. 1052, 564 01 Žamberk
VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., IDDS: eyv944q
sídlo: Albertova č.p. 1393, 564 01 Žamberk
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) vlastníci sousedních pozemků podle § 109, písm. e) a f) stavebního
zákona:
Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
Vyvěšeno pro: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 2201, 2202, 2204, 2205/1, 2205/4, 2205/7, 2205/12, 2205/13, 2210/3, 2211, 2212/1, 2212/2,
2213/1, 2213/2, 2213/3, 2213/4, 2213/5, 2214/1, 2214/2, 2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/10, 2217/11,
2217/12, 2217/13, 2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/19, 2217/21, 2217/22,
2217/23, 2217/24, 2219, 2222/2, 2242, 3785/2, 5051 v katastrálním území Žamberk
Vyvěšeno pro: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Žamberk č.p. 442, č.p. 1493, č.p. 1484, č.p. 1488, č.p. 389, č.p. 592, č.p. 1485, č.p. 1489, č.p. 1486, č.p.
1482, č.p. 1487 a č.p. 980
dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní
inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, IDDS: 23wai86
sídlo: Smetanova č.p. 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Masarykovo náměstí
č.p. 166, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán státní správy lesů, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01
Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
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