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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ č. 26/2018
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu Jičín, 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
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 15.12.2016 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
zastoupená dále společností
MONTPROJEKT, a.s., IČ 284 94 0312, Ing. Zdeněk Belák, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17
Pardubice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 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
Dílce, rekonstrukce vedení NN (číslo stavby IE-12-2005789) Dílce

(dále jen "stavba")
na pozemcích st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23/1
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/3 (zahrada), parc. č. 9/1 (zahrada), parc. č. 10 (zahrada),
parc. č. 18/2 (zahrada), parc. č. 26 (zahrada), parc. č. 34/2 (trvalý travní porost), parc. č. 34/3 (trvalý
travní porost), parc. č. 34/4 (trvalý travní porost), parc. č. 34/5 (trvalý travní porost), parc. č. 39/1 (trvalý
travní porost), parc. č. 39/5 (trvalý travní porost), parc. č. 40/1 (trvalý travní porost), parc. č. 40/5 (trvalý
travní porost), parc. č. 63 (zahrada), parc. č. 74/5 (trvalý travní porost), parc. č. 84/4 (ostatní plocha),
parc. č. 84/10 (ostatní plocha), parc. č. 84/11 (ostatní plocha), parc. č. 84/13 (ostatní plocha), parc. č.
84/14 (ostatní plocha), parc. č. 84/23 (ostatní plocha), parc. č. 153/1 (trvalý travní porost), parc. č. 170/2
(orná půda), parc. č. 177/5 (orná půda), parc. č. 177/6 (zahrada), parc. č. 177/7 (orná půda), parc. č. 245/3
(orná půda), parc. č. 247/1 (ostatní plocha), parc. č. 247/2 (ostatní plocha), parc. č. 247/6 (ostatní plocha),
parc. č. 247/7 (ostatní plocha), parc. č. 247/8 (ostatní plocha), parc. č. 247/11 (ostatní plocha), parc. č.
247/14 (ostatní plocha), parc. č. 248/1 (ostatní plocha), parc. č. 248/4 (ostatní plocha), parc. č. 248/5
(ostatní plocha), parc. č. 248/9 (ostatní plocha), parc. č. 248/10 (ostatní plocha), parc. č. 249 (ostatní
plocha), parc. č. 251 (ostatní plocha), parc. č. 256/3 (ostatní plocha), parc. č. 269/1 (ostatní plocha), parc.
č. 270/3 (ostatní plocha), parc. č. 270/8 (ostatní plocha), parc. č. 272/4 (ostatní plocha), parc. č. 272/5
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(ostatní plocha), parc. č. 287/1 (vodní plocha), parc. č. 298/4 (vodní plocha), parc. č. 298/8 (vodní
plocha), parc. č. 298/12 (vodní plocha), parc. č. 298/17 (vodní plocha), parc. č. 303/1 (orná půda), parc. č.
303/6 (ostatní plocha), parc. č. 306 (ostatní plocha) v katastrálním území Dílce.
Druh a účel umisťované stavby:
SO 01 – kabelové vedení NN 1 kV
-

Jedná se o stavbu technické infrastruktury.
Stavba řeší umístění nového kabelového vedení NN, které nahrazuje stávající dožité venkovní vedení
NN:
o Pokládka nového kabelového vedení 1kV AYKY 3x120+70 v délce 1750m.
o Pokládka nového kabelového vedení 1kV AYKY 3x35 v délce 130m.
o Pokládka nového kabelového vedení 1kV AYKY 3x50 v délce 150m.
o Výměna 1 ks podpěrného bodu JB 9/10.
o Vybudování 2 ks pilířů s rozpojovacími jistícími skříněmi SR502.
o Vybudování 1 ks pilíře s rozpojovací jistící skříní SR402.
o Vybudování 18 ks pilířů s přípojkovými skříněmi SS100.
o Vybudování 4 ks pilířů s přípojkovými skříněmi SS200.
o Vybudování 1 ks pilíře s přípojkovou skříní SS300.
o Umístění 2 ks přípojkových skříní SS100 na fasády objektů.
o Oprava dotčených povrchů.
o Oprava kovových konstrukcí stávající příhradové trafostanice.

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
Jedná se o liniovou stavbu technické infrastruktury.
Stavba se nachází v zastavěné části obce Dílce.
Stavba se nachází na pozemcích uvedených v bodě č. I.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v podle ustanovení § 85 stavebního zákona a § 27 správního řádu.


„Hlavním účastníkem řízení“ pro územní řízení dle § 27 odst. 1a) zákona č. 500/2004 Sb. v platném
znění (dále jen správní řád), na něhož se vztahuje rozhodnutí, je společnost:
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874, 405 02 Děčín



 „Vedlejší účastníci řízení“ pro územní i stavební řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou pak:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
OBEC DÍLCE, IDDS: crwa6ge
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
František Škaloud, Erbenova č.p. 875, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Zdenka Škaloudová, Erbenova č.p. 875, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ivan Lev, Dílce č.p. 4, 506 01 Jičín 1
Marie Levová, Dílce č.p. 4, 506 01 Jičín 1
Monika Matějková, Dílce č.p. 7, 506 01 Jičín 1
Jana Cyrnerová, Kpt. Stránského č.p. 995/4, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
Jana Horáčková, Nechvílova č.p. 1853/14, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Bohumil Bureš, Sv. Čecha č.p. 904, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Věnceslava Burešová, Sv. Čecha č.p. 904, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Vladimír Konopáč, Dílce č.p. 22, 506 01 Jičín 1
Barbora Mikulášková, Dílce č.p. 19, 506 01 Jičín 1
Michal Mikulášek, IDDS: h29evuj
Vladislav Slavík, 17. listopadu č.p. 1198, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Vladimír Dolenský, Dílce č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Ing. Lukáš Konopáč, Dílce č.p. 22, 506 01 Jičín 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
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Josef Kolář, Dílce č.p. 1, 506 01 Jičín 1
Marie Kolářová, Dílce č.p. 1, 506 01 Jičín 1
Michal Šolc, Dílce č.p. 17, 506 01 Jičín 1
Zdeněk Doškář, Dílce č.p. 20, 506 01 Jičín 1
Dana Doškářová, Jiráskova č.p. 93, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ing. Čeněk Strašík, Na Příkopech č.p. 67, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Bohuslava Březinová, Husova č.p. 135, 507 13 Železnice
Jana Kalabzová, K. Vika č.p. 363, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Jitka Kupková, Rybníček č.p. 43, Brada-Rybníček, 506 01 Jičín 1
Pavel Kupka, Rybníček č.p. 43, Brada-Rybníček, 506 01 Jičín 1
Jana Kačírková, Lidické náměstí č.p. 33, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Ilona Králová, Podůlší č.p. 71, 506 01 Jičín 1
Ing. Lenka Konopáčová, Dílce č.p. 22, 506 01 Jičín 1
Josef Drapák, Ruská č.p. 21, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Jiřina Krásná, Pod lipami č.p. 906, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Vladislav Vaníček, Dílce č.p. 24, 506 01 Jičín 1
Věra Vaníčková, Dílce č.p. 24, 506 01 Jičín 1
Miroslav Císař, 5. května č.p. 440, 542 24 Svoboda nad Úpou
Květoslava Císařová, 5. května č.p. 440, 542 24 Svoboda nad Úpou
Renata Nosková, Dílce č.p. 5, 506 01 Jičín 1
Jiří Ullrich, Palackého č.p. 62, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Jana Ullrichová, Palackého č.p. 62, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Vlastníci pozemků parc.č. 303/2, 303/3, 303/4, 298/9, 303/5, 47/3, 47/1, st. 61, 298/13, 298/16, 247/4,
268/2, st. 44, st. 43, 247/5, 247/10, st. 55, 248/11, 20/1, 19, 18/3, 300/2, 300/1, 16/2, 298/15, 247/14,
247/3, 287/3, 287/4, 247/13, 12, 248/6, st. 26, 74/1, 3, 74/2, 84/18 vše v katastrálním území Dílce a
staveb na nich.
II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací k vydání územního rozhodnutí, která byla
vypracována MONTPROJEKT, a.s., projektant Ing. Jan Hodný, ověřil Zdeněk Belák, autorizovaný
inženýr pro technologická zař. staveb ČKAIT – 0010705, přičemž dokumentace obsahuje situaci
stavby – část 1 číslo výkresu B-3.a, situaci stavby – část 2 číslo výkresu B-3.b, situaci stavby – část
3 číslo výkresu B-3.c a výkresu umístění stavby na katastrální mapě č. výkresu 2, vše v měřítku
1:1000. Všechny tyto situace jsou se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.

Stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení a lze ji na základě tohoto rozhodnutí
realizovat.

3.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět a to před zahájením stavebních prací.

4.

Před zahájením zemních prací budou veškeré, v místě se nacházející podzemní sítě, vytyčeny,
přičemž v průběhu realizace stavby bude zajištěna jejich ochrana před poškozením. Jedná se
zejména o podzemní vedení ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., Vodohospodářské a obchodní
společnosti, a.s., Jičín.

5.

V souvislosti s ochranou podzemních sítí budou splněny podmínky stanovisek a vyjádření jejich
vlastníků a správců:
˗ CETIN, a.s., ze dne 24.5.2016, č.j.619261/16,
˗ ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100746845 ze dne 19.5.2017,
˗ Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín, ze dne 27.5.2016,
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6.

7.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska MěÚ Jičín, odboru životního
prostředí č.j. MuJc/2016/15331/ZP/BíT ze dne 8.6.2016:
˗

Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo
k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému. Na lesních
pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady,
odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku. Záměr rekonstrukce bude
prováděn dle projektu.

˗

Při pracích na pozemku pod ochranou ZPF je třeba postupovat v souladu s § 8 zákona č.
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.

˗

Při realizaci stavby je nutno nakládat s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů.

˗

Při provádění stavby musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.

Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského
Královéhradeckého kraje ze dne 25.7.2016 č.j. HSHK-4441-2/2016:
˗

8.
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záchranného

sboru

Nesmí dosjít ke zhoršení požární ochrany resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní
funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci, v návaznosti na
vyhlášku 246/2001 Sb., o požární prevenci § 41 odst. 1 písm. b).

Realizace stavby bude provedena za dodržení podmínek rozhodnutí MěÚ Jičín odboru dopravy –
oddělení silničního hospodářství ze dne 23.5.2017 č.j. MuJc/2017/10922/DOP/MoE.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – JC ze
dne 14.6.2016 č.j. KRPH-56068-1/ČJ-2016-050406:
˗

Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního
provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo projektant
v dostatečném časovém předstihu (min.30 dnů), o vydání stanovení dopravního značení na
příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín
k předloženému projektu dopravního značení.

˗

Při provádění prací musí zůstat zachována dopravní obslužnost komunikace, zejména minimální
šíře jednoho jízdního pruhu 2,75 m, a to v celém úseku provádění prací. Pokud tuto podmínku
nelze splnit, bude tento fakt promítnut do projektu dopravního značení.

10. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí obecního úřadu Dílce jako příslušného silničního správního
úřadu č.j. 1/2017:
˗

Stavba bude realizována v souladu s projektovou dokumentací stavby

˗

Při stavebních prací nesmí být vytěžená zemina ukládána na pozemku MK.V případě omezených
prostorových podmínek musí být zemina odvážena na meziskládku.

˗

V zimním období tj. od 1.11 do 31.3. nebudou prováděny jakékoliv výkopové práce v pozemku
silnice MK.

˗

Po skončení stavebních prací bude MK uvedena do původního stavu.

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a toku tj. Povodí Labe, státní podnik, ze dne
3.8.2016 č.j. PVZ/16/16616/Hv/0.
12. Po dokončení zemních a montážních prací bude dodavatelem těchto prací provedeno předání
pozemků majiteli a o tomto předání bude proveden zápis.
13. V průběhu realizace stavby bude zajištěn příjezd ke všem nemovitostem v lokalitě.
14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: Závěrečnou
kontrolní prohlídku stavby, která se uskuteční na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního
souhlasu v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona. Dokončenou stavbu lze užívat
pouze na základě kolaudačního souhlasu.
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15. Před zahájením zemních prací a pokládkou kabelového vedení bude stavba v terénu vytyčena
oprávněným zeměměřičským inženýrem.
16. Při realizaci stavby budou dodrženy normové hodnoty zakotvené v ČSN 736005 – souběhy a křížení
sítí a ČSN 752130 souběhy a křížení vodních toků s drahami, komunikacemi a vedeními.
17. Stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení a lze ji na základě tohoto rozhodnutí
realizovat. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, která se uskuteční na základě žádosti stavebníka o vydání
kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona. Dokončenou stavbu
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Odůvodnění:
Dne 15.12.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem
bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno územní řízení. Stavební úřad
opatřením ze dne 1.11.2017 v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům statní správy. S ohledem na rozsáhlost
stavby a tedy vymezení území dotčeného vlivem stavby a s tím související okruh účastníků řízení se jedná
o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 správního řádu. V souladu s § 87 stavebního
zákona bylo oznámení o zahájení řízení zasláno žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům
řízení, kteří jsou uvedeni v § 85 odst.2 písm. a) a b) stavebního zákona bylo oznámení v řízení s velkým
počtem účastníků řízení doručeno veřejnou vyhláškou (podle § 87odst.1 stavebního zákona ve spojení s §
144 odst.6 správního řádu). Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona byli
identifikováni dle § 87 odst.3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí. Opatřením ze dne 1.11.2017 nařídil stavební úřad k projednání žádosti ústní jednání na
5.12.2017 v jednací místnosti č. 112 na MěÚ Jičín bez ohledání na místě stavby, neboť stavebnímu úřadu
jsou poměry v území známy a nebylo by to účelné. O průběhu jednání byl sepsán protokol. V oznámení o
zahájení řízení stavební úřad upozornil účastníky řízení, že námitky a připomínky mohou uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 stavebního
zákona přihlédnuto.
Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Do okruhu
účastníků řízení byl zahrnut dle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona žadatel, a který je hlavním
účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst.1 a) správního řádu. Žadatel je v řízení zastoupen na základě plné
moci MONTPROJEKT, a.s.. Za „vedlejší účastníky řízení“ ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 a 3
správního řádu pak byli vymezeni: obec Dílce, které toto postavení vyplývá přímo z ustanovení § 85 odst.
1 písm. b) stavebního zákona. Dále dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníci pozemků a
staveb dotčených stavbou, dále vlastníci a majetkoví správci inženýrských sítí, které stavba křižuje nebo
je umisťována v jejich ochranném pásmu. Do okruhu vedlejších účastníků řízení byli zařazeni dle ust. §
85 odst. 2 b) vlastníci sousedních mezujících pozemků, od kterých je stavba umisťována ve vzdálenosti
menší než 2 m (toto kritérium pro vymezení okruhu účastníků řízení bylo zvoleno s přihlédnutím k § 96
odst. 3 písm. d) stavebního zákona), dále vlastníci nemovitostí připojených na distribuční rozvod nn
v nové trase kabelového vedení a správce povodí a toku, který vedení křižuje, tj. Povodí Labe, státní
podnik. Královéhradecký kraj je zastoupen na základě smluvního ujednání Správou silnic
Královéhradeckého kraje.
Vzhledem vymezenému území dotčeného vlivy stavby a k rozsahu stavby nemohou být dotčena
práva osob, které mají vlastnická práva ke vzdálenějším sousedním pozemkům a stavbám na nich. Žádný
zvláštní právní předpis v případě navrhované stavby nepřiznává postavení účastníka řízení dalším
osobám.
Při posuzování předložené žádosti a následném vydání rozhodnutí vycházel stavební úřad
z průběhu a výsledků jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a těchto doložených podkladů k řízení:
- žádost o vydání územního rozhodnutí,
- 3 x dokumentace k vydání územního rozhodnutí, která byla vypracována společností
MONTPROJEKT, a.s., projektant Ing. Jan Hodný, ověřil Zdeněk Belák autorizovaný inženýr pro
technologická zař. staveb ČKAIT – 0010705,
- plná moc pro MONTPROJEKT, a.s.,
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- pověření a plná moc pro Jana Hodného.,
- stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s., č.j.
1201605292 ze dne 24.5.2016,
- vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. n.zn.
UPTS/OS/139071/2016 ze dne 11.07.2016,
- osvědčení o autorizaci č. 31324 Ing. Zdeněk Belák,
- vyjádření CETIN, a.s., ze dne 24.5.2016, č.j.619261/16,
- příloha k vyjádření 619261/16 – všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, a.s., ze dne
24.5.2016,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100746845 ze dne 19.5.2017,
- vyjádření Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín, ze dne 27.5.2016,
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001314077 ze dne 24.5.2016,
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 02006600060 ze dne 19.5.2017,
- vyjádření obce Dílce ze dne 21.3.2017,
- vyjádření a stanovení podmínek T Mobile, n.zn. E14658/16 ze dne 24.5.2016,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., n.zn. MW00000445007827 ze dne 24.5.2016,
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, ze dne 13.6.2016, sp.zn. 52965/2016-8201-OÚZPCE,
- vyjádření ředitelství policie Královéhradeckého kraje – JC ze dne 14.6.2016 č.j. KRPH-56068-1/ČJ2016-050406,
- souhrnné stanoviska MěÚ Jičín, odboru životního prostředí č.j. MuJc/2016/15331/ZP/BíT ze dne
8.6.2016,
- stanovisko správce povodí a toku, Povodí Labe, státní podnik, ze dne 3.8.2016 č.j.
PVZ/16/16616/Hv/0,
- závazné stanovisko HZS KK ze dne 25.07.2016 č.j. HSHK-4441-2/2016,
- sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska KHS KHK, sp.zn. S-KHSHK 15795/2016/2 ze dne
1.6.2016,
- vyjádření MěÚ Jičín odboru dopravy – oddělení silničního hospodářství ze dne 3.6.2016 č.j.
MuJc/2016/15617/DOP/MoE,
- rozhodnutí MěÚ Jičín odboru dopravy – oddělení silničního hospodářství ze dne 23.5.2017 č.j.
MuJc/2017/10922/DOP/MoE,
- rozhodnutí o povolení podzemního vedení – inženýrských sítí do MK, silnice ze dne 1.6.2017, č.j.
1/2017.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, přičemž zjistil, že žádost o vydání
územního rozhodnutí obsahuje předepsané náležitosti, a že byla předložena na předepsaném formuláři.
Stavební úřad v územním řízení posoudil předložený záměr z hledisek uvedených v § 90
stavebního zákona, přičemž zjistil:
˗ Obec Dílce nemá zpracován územní plán a má vymezenou hranici zastavěného území.
Navrhovaná stavba je umístěna v zastavěném území. V souladu s § 20 odst.2 vyhlášky
č.501/2006 Sb. lze v zastavěném území obce, která nemá územní plán, vymezovat pozemky a
umisťovat mimo jiné stavby pro bydlení a stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky
veřejných prostranství. Navrhovaná stavba infrastruktury je právě stavbou, která uvedenému
požadavku § 20 citované vyhlášky odpovídá. Část kabelového rozvodu je umisťována mimo
zastavěné území, kde lze v souladu s § 18 odst.5 stavebního zákona umisťovat stavby veřejné
technické infrastruktury, tedy i navrhovanou stavbu.
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˗ Stavební úřad dále zjistil, že umísťovaná stavba po provedeném posouzení návrhu na umístění
podle vyhl. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území je v souladu se zásadami pro umísťování těchto staveb, jak je zakotveno v ustanoveních
části třetí vyhlášky, zejména pak ustanovení § 24. Charakter stavby odpovídá danému prostředí,
do něhož se stavba navrhuje umístit. Umístění stavby po podrobném přezkoumání není v rozporu
ani s dalšími dotčenými ustanoveními vyhlášky 501/2006 Sb. a vybranými ustanoveními vyhl.
268/2009 Sb. týkajícími se umísťování staveb.
˗ Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, což bylo
prokázáno doložením stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí a údaji v předložené
projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že stavba je umisťována také do pozemků
komunikace III. tř. a místní komunikace, byla k žádosti o vydání územního rozhodnutí doložena
rozhodnutí příslušných silničních správních úřadů podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, tj. rozhodnutí MěÚ Jičín odboru dopravy – oddělení silničního hospodářství a OÚ
Dílce jako příslušný silniční správní úřad.
˗ Souhlasy vlastníků se nedokládají, neboť podle § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se souhlas nedokládá, je-li pro získání
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven
účel vyvlastnění zákonem.
Toto je možné na základě (energetického zákona) o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 458/2000 Sb. § 3 Podnikání v
energetických odvětvích odstavec (2) 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.
˗ K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel doložil kladná stanoviska dotčených orgánů,
které hájí veřejné zájmy právě dle výše uvedených předpisů. Stavební úřad posoudil předložená
stanoviska a zjistil, že nejsou ve vzájemném rozporu. Podmínky z jednotlivých závazných
stanovisek byly uloženy ke splnění v podmínkách tohoto rozhodnutí.
˗ V zákonném termínu nebyly ze strany účastníků řízení ani veřejnosti vzneseny žádné námitky ani
připomínky. Jak vyplývá z protokolu o průběhu veřejného ústního jednání, nebyly vysloveny
žádné námitky přítomných účastníků řízení. Veřejnost se ústního jednání nezúčastnila.
Z uvedeného se tedy dá předpokládat, že navrhovaná stavba je také v souladu s požadavky na
ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že na základě povolení umístění stavby je možno stavbu realizovat, posoudil
stavební úřad úplnost a přehlednost projektové dokumentace a zda jsou v odpovídající míře řešeny
obecné technické požadavky na stavby dle příslušných ustanovení vyhl. 268/2009 Sb.ve znění vyhl.
č.20/2012 Sb.. Na základě výše uvedeného posouzení došel stavební úřad k závěru, že stavba je navržena
v souladu s uvedenými technickými požadavky na výstavbu. Současně stavební úřad ve výroku
rozhodnutí kromě podmínek k umístění stavby stanovil i podmínky pro provedení stavby.
Stavební úřad po projednání záměru s účastníky řízení, dotčenými orgány státní správy a
veřejností a na základě provedeného posouzení záměru z hledisek uvedených v ustanoveních § 90 zjistil,
že jeho uskutečněním a budoucím užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení ani zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. V řízení stavební úřad ověřil soulad stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. V průběhu řízení ani ústního jednání nebyly ze
strany účastníků řízení ani veřejnosti vzneseny žádné námitky ani připomínky. Proto bylo rozhodnuto tak,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Č.j. MuJc/2018/1219/SU/Kos

str. 8

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.
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
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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.
Upozornění:
Stavebník je podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen již od doby
přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu V.V.I. Praha 1 Letenská 4 stavební záměr a umožnit
mu, nebo oprávněné organizaci, provést archeologický výzkum.
Pro skutečné provedení tohoto výzkumu oznámí stavebník oprávněné organizaci začátek zemních
prací s předstihem alespoň pěti pracovních dnů. Nejbližší územně oprávněnou organizací je Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 1 (Mgr. Radek Novák, tel. 493 532 204, 608 212 881,
731 083 326,e-mail: archeolog@muzeumhry.cz).

(otisk úředního razítka)
Ing. Otto Zákoucký
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm.
f) ve výši 1 000,- Kč byl zaplacen.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
Patnáctý dni po vyvěšení na úřední desce MěÚ Jičín je dnem doručení.
Úřední deska MěÚ Jičín, veřejně vyvěšeno dne:
Úřední deska MěÚ Jičín, sejmuto dne:

……………………
……………………

6.3.2018

Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky vyvěšeno dne:
Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky sejmuto dne:

……………………
……………………

6.3.2018

Úřední deska Obecní úřad Dílce, veřejně vyvěšeno dne:
Úřední deska Obecní úřad Dílce, sejmuto dne:

……………………
……………………

Úřední deska Obecní úřad Dílce, elektr. vyvěšeno dne:
Úřední deska Obecní úřad Dílce, elektr. sejmuto dne:

……………………
……………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu výroku rozhodnutí:

Obdrží:
Žadatel (doručenka, datová schránka)
MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) a b) stavebního zákona, kterým je oznámení v řízení s velkým
počtem účastníků řízení doručeno veřejnou vyhláškou (podle § 87odst.1 stavebního zákona ve spojení s
§ 144 odst.6 správního řádu):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
OBEC DÍLCE, IDDS: crwa6ge
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
František Škaloud, Erbenova č.p. 875, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Zdenka Škaloudová, Erbenova č.p. 875, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ivan Lev, Dílce č.p. 4, 506 01 Jičín 1
Marie Levová, Dílce č.p. 4, 506 01 Jičín 1
Monika Matějková, Dílce č.p. 7, 506 01 Jičín 1
Jana Cyrnerová, Kpt. Stránského č.p. 995/4, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
Jana Horáčková, Nechvílova č.p. 1853/14, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Bohumil Bureš, Sv. Čecha č.p. 904, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Věnceslava Burešová, Sv. Čecha č.p. 904, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Vladimír Konopáč, Dílce č.p. 22, 506 01 Jičín 1
Barbora Mikulášková, Dílce č.p. 19, 506 01 Jičín 1
Michal Mikulášek, IDDS: h29evuj
Vladislav Slavík, 17. listopadu č.p. 1198, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Vladimír Dolenský, Dílce č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Ing. Lukáš Konopáč, Dílce č.p. 22, 506 01 Jičín 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Josef Kolář, Dílce č.p. 1, 506 01 Jičín 1
Marie Kolářová, Dílce č.p. 1, 506 01 Jičín 1
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Michal Šolc, Dílce č.p. 17, 506 01 Jičín 1
Zdeněk Doškář, Dílce č.p. 20, 506 01 Jičín 1
Dana Doškářová, Jiráskova č.p. 93, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ing. Čeněk Strašík, Na Příkopech č.p. 67, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Bohuslava Březinová, Husova č.p. 135, 507 13 Železnice
Jana Kalabzová, K. Vika č.p. 363, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Jitka Kupková, Rybníček č.p. 43, Brada-Rybníček, 506 01 Jičín 1
Pavel Kupka, Rybníček č.p. 43, Brada-Rybníček, 506 01 Jičín 1
Jana Kačírková, Lidické náměstí č.p. 33, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Ilona Králová, Podůlší č.p. 71, 506 01 Jičín 1
Ing. Lenka Konopáčová, Dílce č.p. 22, 506 01 Jičín 1
Josef Drapák, Ruská č.p. 21, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Jiřina Krásná, Pod lipami č.p. 906, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Vladislav Vaníček, Dílce č.p. 24, 506 01 Jičín 1
Věra Vaníčková, Dílce č.p. 24, 506 01 Jičín 1
Miroslav Císař, 5. května č.p. 440, 542 24 Svoboda nad Úpou
Květoslava Císařová, 5. května č.p. 440, 542 24 Svoboda nad Úpou
Renata Nosková, Dílce č.p. 5, 506 01 Jičín 1
Jiří Ullrich, Palackého č.p. 62, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Jana Ullrichová, Palackého č.p. 62, Staré Město, 506 01 Jičín 1
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, kteří jsou identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, a kterým je oznámení v řízení s velkým počtem
účastníků řízení doručeno veřejnou vyhláškou (podle § 87odst.1 stavebního zákona ve spojení s § 144
odst.6 správního řádu):
Vlastníci pozemků parc.č. 303/2, 303/3, 303/4, 298/9, 303/5, 47/3, 47/1, st. 61, 298/13, 298/16, 247/4,
268/2, st. 44, st. 43, 247/5, 247/10, st. 55, 248/11, 20/1, 19, 18/3, 300/2, 300/1, 16/2, 298/15, 247/14,
247/3, 287/3, 287/4, 247/13, 12, 248/6, st. 26, 74/1, 3, 74/2, 84/18 vše v katastrálním území Dílce a
staveb na nich.
Dotčené orgány (doručenky, datové schránky, vnitřní pošta)
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
K veřejnému vyvěšení obdrží (doručenka, datová schránka):
Obecní úřad Dílce, IDDS: crwa6ge

