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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Dne 17.09.2012 byla u zdejšího stavebního úřadu ve Výprachticích podána žádost o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení na níže uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo
zahájeno správní řízení.
Stavebník: ČEZ Distribuce, s.r.o., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 27232425, v zastoupení
K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČO: 27494683
Stavba: Čenkovice – L&P kvn, DTS, knn
Pozemková parcela/ly č.: 149/17, 149/5, 186/5, 189/7, 196/4, 196/43, 928/5, 196/10, 196/11,
196/12, 196/15, 196/17, 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, 196/22, 196/23, 196/24, 196/25, 196/26,
196/27, 196/28, 196/29, 196/30, 196/31, 196/32, 196/33, 196/34, 196/35, 196/36, 196/37, 196/38,
196/39, 196/40, 196/41, 196/42, 149/18, 196/1, 147/8, 149/8, 180/1, 381/1 (ZE 379), 201/1, 201/4,
201/14, 1002/3, 927, 179, 861/2, 861/11, 861/1 (ZE 861), 940/3, 196/13, 196/14, 196/16
Katastrální území: Čenkovice
Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 odst.1 písm. b) zákona č.500/2004
Sb., správní řád (dále jen správní řád), přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení
výše uvedených staveb, a na základě toho podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.
503/2006 Sb vydává.
územní rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu: Čenkovice – L&P kvn, DTS, knn, na p.p.č.: 149/17, 149/5, 186/5, 189/7, 196/4, 196/43,
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928/5, 196/10, 196/11, 196/12, 196/15, 196/17, 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, 196/22, 196/23,
196/24, 196/25, 196/26, 196/27, 196/28, 196/29, 196/30, 196/31, 196/32, 196/33, 196/34, 196/35,
196/36, 196/37, 196/38, 196/39, 196/40, 196/41, 196/42, 149/18, 196/1, 147/8, 149/8, 180/1, 381/1
(ZE 379), 201/1, 201/4, 201/14, 1002/3, 927, 179, 861/2, 861/11, 861/1 (ZE 861), 940/3, 196/13,
196/14, 196/16 v k.ú. Čenkovice.
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb.,
stavební povolení
na stavbu: Čenkovice – L&P kvn, DTS, knn, na p.p.č.: 1149/17, 149/5, 186/5, 189/7, 196/4, 196/43,
928/5, 196/10, 196/11, 196/12, 196/15, 196/17, 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, 196/22, 196/23,
196/24, 196/25, 196/26, 196/27, 196/28, 196/29, 196/30, 196/31, 196/32, 196/33, 196/34, 196/35,
196/36, 196/37, 196/38, 196/39, 196/40, 196/41, 196/42, 149/18, 196/1, 147/8, 149/8, 180/1, 381/1
(ZE 379), 201/1, 201/4, 201/14, 1002/3, 927, 179, 861/2, 861/11, 861/1 (ZE 861), 940/3, 196/13,
196/14, 196/16 v k.ú. Čenkovice.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba Čenkovice – L&P kvn, DTS, knn, na p.p.č.: 149/17, 149/5, 186/5, 189/7, 196/4, 196/43,
928/5, 196/10, 196/11, 196/12, 196/15, 196/17, 196/18, 196/19, 196/20, 196/21, 196/22, 196/23,
196/24, 196/25, 196/26, 196/27, 196/28, 196/29, 196/30, 196/31, 196/32, 196/33, 196/34, 196/35,
196/36, 196/37, 196/38, 196/39, 196/40, 196/41, 196/42, 149/18, 196/1, 147/8, 149/8, 180/1, 381/1
(ZE 379), 201/1, 201/4, 201/14, 1002/3, 927, 179, 861/2, 861/11, 861/1 (ZE 861), 940/3, 196/13,
196/14, 196/16 v k.ú. Čenkovice. tak, jak je zakresleno v situačním výkresech číslo: Situace vn –
list 1 F.2.1.1 a list 2 F.2.1.2., v měřítku 1:1000, a dále Situace nn – list 1 F.2.2.1. a list 2 F2.2.2. a
list 3 F.2.2.3. v měřítku 1:1000 který je součástí ověřené projektové dokumentace.
Pro provedení stavby stanoví tyto podmínky:
1. Soubor staveb bude proveden podle projektové dokumentace vypracované oprávněnou osobou
Ing. František Ducháček, č. autorizace ČKAIT 0701007, která byla ověřena v tomto řízení.
2. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou.
3. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, požadavky týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
stanovené zejména vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
4.Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu oznámen
název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek " Stavba
povolena", který stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník učiní
takové opatření, aby po dobu realizace stavby, případně do vydání souhlasu s užíváním byla
zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.
6. Stavebník zajistí, aby před zahájením stavby byly zjištěny a vytyčeny veškeré inženýrské sítě
vedoucí pod zemí na parcelách, kterých se stavba dotýká.
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7. Majitelé pozemků, kterých se tato stavba dotýká, budou informování o zahájení prací s
předstihem 14 dní před zahájením prací.
8. Stavba bude dokončena včetně terénních úprav do 31.12.2014.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku (i nevyjmenované):
A) stanovisko odboru ŽP, MěÚ Lanškroun, ze dne 07.06.2012, pod č.j. MULA 14095/2012:
orgán ochrany přírody a krajiny
–
výstavba kabelového vedení vn, nn a nové trafostanice pro připojení lokality pro výstavbu
31 rekreačních objektů bude koncipována tak, aby byl zachován lokální biokoridor LBK 7
Pod lesem o šířce 15 m, který je veden okrajem lesního masivu a reprezentuje v biochoře
IV/7/4, v 6. vegetačním stupni společenstva horských květnatých luk a horských mokřadů
B) rozhodnutí odboru ŽP, vodoprávní úřad, MěÚ Lanškroun, ze dne 10.09.2012, pod č.j. MULA
23075/2012:
1. musí být splněny podmínky správce vodního toku Bystřec – Lesy ČR s.p., správa toků –
oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, vydané ve vyjádření správce
vodního toku pod č.j.: LCR953/001951/2012, ze dne: 23.05.2012.
2. souhlas se vydává za těchto podmínek:
–
Pokud v průběhu zemních prací dojde k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou
stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná
zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude
pokračováno ve stavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními
pomůckami (lopata, krumpáč, vapex).
–
Použité strojní a přepravní mechanismy budou udržovány v potřebném technickém stavu a
budou zabezpečeny proti úkapům provozních kapalin a mazacích médií do původního
pokryvu.
–
Stavební stroje budou parkovány a další zařízení (obsahující látky závadné vodám) budou
skladovány mimo ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně.
–
Bude dodrženo omezení užívání pozemků, činností a technických opatření v ochranném
pásmu vodního zdroje I. a II. stupně. Tato omezení jsou uvedena v opatření obecní povahy,
které vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, dne 26. září 2012, pod č.j.
MULA 19360/2011 (nabylo účinnosti dne 12. října 2011).
C) závazné stanovisko MěÚ Lanškroun, odbor ŽP – orgán státní správy lesů, ze dne: 12.09.2012,
pod č.j.: MULA 25701/2012/OŽP/TPa:
–
Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k
plnění funkcí lesa uvedených v §13 lesního zákona.
–
Výkopky zeminy ani jiný materiál nesmí být trvale ukládány na pozemky určené k plnění
funkcí lesa.
–
Nedojde k žádnému kácení ani poškození (nadzemních i podzemních částí) lesních stromů
na lesních pozemcích ani na hranicích lesních pozemků.
–
Stavba bude umístěna v souladu a v rozsahu dle předloženého situačního zákresu, budou
dodrženy podmínky stanovené v technické a průvodní zprávě. Nejmenší vzdálenost od lesní
parcely bude 7m.
–
Budou dodrženy všechny podmínky stanovené vlastníky dotčených lesních parcel a
odborným lesním hospodářem - LČR s.p.
–
Při realizaci musí být dodrženy požární předpisy, zvláště § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o
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–
–
–

lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákaz některých činností v lese a v jeho
ochranném pásmu do 50 m.
Nebude znemožněn nebo omezen přístup na lesní pozemky.
Stavba bude viditelně označena.
MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, vlastníci dotčených lesních pozemků, LČR s.p., LS Lanškroun
ani ostatní vlastníci okolních lesních pozemků neodpovídají za případné škody způsobené
přírodními vlivy a živly

D) vyjádření Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Labe., pod č.j.: LCR953/001951/2012, ze
dne: 23.05.2012:
–
stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace (protlakem), kterou
zpracoval K energo s.r.o., Česká Třebová
–
při provádění prací požadujeme dodržet ČSN 75 2130 (křížení a souběhy vodních toků se
sítěmí)
–
při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho znečištění
–
Veškeré případné další práce v ochranném pásmu vodního toku (6 m od břehové hrany) s
námi musí být předem projednány.
–
Pro konkrétní dotčení našeho pozemku bude nutné toto ošetřit ke stavebnímu řízení
smlouvou o smlouvě budoucí na věcné břemeno, smlouvy na zřízení věcného břemene
sepíše pí. Odvárková referent pozemkové evidence na správě toků oblast povodí Labe, te.
kontakt 461 534 997.
–
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržena veškerá preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných
látek.
–
Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných
stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými
vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani vytěžená zemina nebudou volně
skladovány na břehu vodního toku
–
Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
E) vyjádření ČEZ Distribuce, ze dne 03.04.2012, pod č.j.: 0100045769:
–
stavba bude realizována v souladu se zákonem 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
–
stavba musí odpovídat platným ČSN, příslušným předpisům a našim připomínkám.
F) vyjádření Telefónica O2, ze dne 03.04.2012, pod č.j.: 57194/12:
–
při provádění prací dojde ke střetu se sítí Telefonica O2
–
před uložením kabelů do chráničky musí být přizváni ke kontrole pracovníci společnosti
Telefonica O2
–
při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví
stavebník práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2, pověřeného ochranou
sítě
G) vyjádření Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, ze dne: 13.04.2012, pod č.j.:
JA/LN/12/0096:
–
dojde ke střetu se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
–
stavebník je povinnen dodržet podmínky správce sítě
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Pro užívání stavby stanoví tyto podmínky:
Dle § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat pouze na základě kolaudačního
souhlasu (§ 122). Ve smyslu § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy, zejména pak
geometrický plán se skutečným zaměřením stavby nebo dokumentaci skutečného provední stavby,
revizi elektrického zařízení, protokol o předání stavby, protokol o kontrole uložení sítě v majetku
spol. Telefonica O2, a spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. Protokol o správném
uložení kabelu pode dnem vodního toku. Ke kontrole bude předložen stavební deník. Dále budou
předloženy doklady stanovené dotčenými a další doklady vyplívající ze stavebního zákona.
Účastníky řízení jsou podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
viz. rozdělovník
Účastníky řízení jsou podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
viz. rozdělovník
Účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona:
viz rozdělovník

ODŮVODNĚNÍ
Dne 17.09.2012 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na
výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad
spojil podle § 78 odst.1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 usnesením pod č.j.: OUVY
574/2012, ze dne 08.10.2012 podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Poté stavební úřad stanovil okruh účastníků územního a stavebního řízení, konstatoval, že účastníci
územního řízení jsou totožní s účastníky stavebního řízení, a opatřením č.j.: OUVY 884/2012
oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům, známým účastníkům
řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 13.11.2012, o
jehož průběhu byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v § 86 a 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 splňuje technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení byly doloženy (i v průběhu správního řízení),
těmito rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a souhlasy :
–
stanovisko odboru ŽP, MěÚ Lanškroun, ze dne 07.06.2012, pod č.j. MULA 14095/2012
–
rozhodnutí odboru ŽP, vodoprávní úřad, MěÚ Lanškroun, ze dne 10.09.2012, pod č.j.
MULA 23075/2012
–
závazné stanovisko MěÚ Lanškroun, odbor ŽP – orgán státní správy lesů, ze dne:
12.09.2012, pod č.j.: MULA 25701/2012/OŽP/TPa
–
sdělení MěÚ Lanškroun, odbor investic a majetku, ze dne: 21.05.2012, pod č.j.: MULA
14055/2012
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–
–
–
–
–
–
–
–

vyjádření Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Labe., pod č.j.: LCR953/001951/2012,
ze dne: 23.05.2012
vyjádření Lesy ČR, s.p., Lesní správa Lanškroun, ze dne: 04.06/2012, pod č.j.:
LCR163/000682/2012
vyjádření ČEZ Distribuce, ze dne 03.04.2012, pod č.j.: 0100045769
vyjádření Telefónica O2, ze dne 03.04.2012, pod č.j.: 57194/12
vyjádření Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, ze dne: 13.04.2012, pod č.j.:
JA/LN/12/0096
stanovisko Povodí Labe, s.p., ze dne: 18.07.2012, pod č.j: PVZ/12/16521/Ka/0
vyjádření obce Čenkovice, ze dne: 10.05.2012
smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene majitelů dotčených pozemků

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštnimi předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených
Vypořádání s námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost se k projednávané stavbě nevyjádřila.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat
odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru
majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Obecního úřadu
Výprachtice, stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.
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.
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.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odvolací účinek.
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Referent stavebního úřadu
Luděk Skalický, DiS
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1, písm. a)
ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 15.11.2012.
Obdrží dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
ČEZ Distribuce, s.r.o., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v zastoupení:
K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun
Obec Čenkovice, Čenkovice 168, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obdrží – Ostatní - Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou:
L&P plus, spol. s r.o., Čs. Armády 237, 537 01 Chrudim
EVT Svitavy s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Martin Joza, Za Střelnicí 499, 563 01 Lanškroun
Stilla, a.s., T.G. Masaryka 164/2, 568 02 Svitavy
Michal Sixta, Mírová 568/45, 290 01 Poděbrady
Jindřich Beran, Výprachtice 272, 561 34
Jindřich Beran, Výprachtice 152, 561 34
Radomíra Beranová, Výprachtice 152, 561 34
Zdeňka Vašátková, Jana Masaryka 1312/24, 500 12 Hradec Králové
Janina Langrová, Čenkovice 179, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Jana Hejlová, Výprachtice 205, 561 34
Jiřina Stejskalová, U Školek 990, 570 01 Litomyšl
Ing. Petr Langr, Tátenice 134, 561 31
Jaroslav Pouk, Damníkov 102, 561 23
Jaroslava Beranová, K Levému Hradci 215, Husinec, Řež, 250 68
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Nemocnice ve Svitavách
Kollárova 7, Svitavy, 568 02
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Obdrží dle § 112 odst.1:
ČEZ Distribuce, s.r.o., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v zastoupení:
K energo, s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun
Obec Čenkovice, Čenkovice 168, 561 64 Jablonné nad Orlicí
L&P plus, spol. s r.o., Čs. Armády 237, 537 01 Chrudim
EVT Svitavy s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Martin Joza, Za Střelnicí 499, 563 01 Lanškroun
Stilla, a.s., T.G. Masaryka 164/2, 568 02 Svitavy
Michal Sixta, Mírová 568/45, 290 01 Poděbrady
Jindřich Beran, Výprachtice 272, 561 34
Jindřich Beran, Výprachtice 152, 561 34
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Radomíra Beranová, Výprachtice 152, 561 34
Zdeňka Vašátková, Jana Masaryka 1312/24, 500 12 Hradec Králové
Janina Langrová, Čenkovice 179, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Jana Hejlová, Výprachtice 205, 561 34
Jiřina Stejskalová, U Školek 990, 570 01 Litomyšl
Ing. Petr Langr, Tátenice 134, 561 31
Jaroslav Pouk, Damníkov 102, 561 23
Jaroslava Beranová, K Levému Hradci 215, Husinec, Řež, 250 68
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Nemocnice ve Svitavách
Kollárova 7, Svitavy, 568 02
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Obdrží – DO:
MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
MěÚ Lanškroun, odbor investic a majetku, nám. J.M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Lesy ČR, správa toků, oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Lesy ČR, LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun
Na vědomí:
Telefonica O2, P.O.BOX 85, 130 11 Praha

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu
Výprachtice a Obecního úřadu Čenkovice. Prosíme o vrácení s potvrzením o vyvěšení a sejmutí z
úřední desky.

Vyvěšeno dne ..............

Sejmuto dne ...............

..................

...................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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