Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad
Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Spis.zn.: MÚTý/STAV/1612/2022
Č.j: MÚTý/STAV/1612/2022-6-Rozh-ÚŘUS-ha

Týniště nad Orlicí 10.06.2022

Oprávněná úřední osoba: Markéta Hajnová
E-mail: hajnova@tyniste.cz
Telefon: 494 337 322

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný
dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby: Albrechtice n/O, VN2368, UO511-TS844, vn,
číslo stavby IE-12-2007717 - náhrada dožitého venkovního vedení VN v části trasy novým
kabelovým vedením VN uloženým v zemi a v části trasy novým venkovním vedením VN
na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 238 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové
parcely parcelní číslo 133/60 (ostatní plocha), 140/2 (vodní plocha), 140/7 (vodní plocha),
140/13 (vodní plocha), 141/31 (orná půda), 141/34 (orná půda), 141/37 (orná půda), 141/36 (orná
půda), 150/1 (zahrada), 151/1 (trvalý travní porost), 152/1 (ostatní plocha), 152/7 (ostatní plocha),
168/2 (ostatní plocha), 168/3 (ostatní plocha), 168/4 (ostatní plocha), 172/7, 173/3 (zahrada),
186/10 (orná půda), 373/1 (ostatní plocha), 373/35 (ostatní plocha), 389/1 (ostatní plocha)
a 389/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí, kterou podal subjekt
ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Albrechtice n/O, VN2368, UO511-TS844, vn, číslo stavby IE-12-2007717 - náhrada
dožitého venkovního vedení VN v části trasy novým kabelovým vedením VN uloženým
v zemi a v části trasy novým venkovním vedením VN na pozemcích stavební parcely
parcelní číslo 238 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo
133/60 (ostatní plocha), 140/2 (vodní plocha), 140/7 (vodní plocha), 140/13 (vodní plocha),
141/31 (orná půda), 141/34 (orná půda), 141/37 (orná půda), 141/36 (orná půda),
150/1 (zahrada), 151/1 (trvalý travní porost), 152/1 (ostatní plocha), 152/7 (ostatní plocha),
168/2 (ostatní plocha), 168/3 (ostatní plocha), 168/4 (ostatní plocha), 172/7, 173/3 (zahrada),
186/10 (orná půda), 373/1 (ostatní plocha), 373/35 (ostatní plocha), 389/1 (ostatní plocha)
a 389/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí.
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Stavba bude obsahovat:
Venkovní a kabelové vedení VN 35 kV:
Rekonstrukce venkovního vedení 35 kB (odbočky za US_RK_511) proběhne od konce ulice
1. máje v Albrechticích nad Orlicí, po trafostanici RK_0844 Albrechtice nad Orlicí - U Sokolovny.
Jedná se o úsek slouhý 695 metrů.
Stávající vedení AlFe 3 x 35 bude v první části nahrazeno novým kabelovým vedením uloženým
v zemi. V trase stávajícího vedení bude mezi PB č. 9 a PB č. 10 vložen nový betonový sloup
č. 9A JI2/6, na kterém budou osazeny dva svislé úsekové odpínače FLc GBS N 38,5 kV.
Z úsekových odpínačů budou pokračovat dva kabely 35-AXEKVCE 3x1x120/16 mm², které budou
vedeny podél místní komunikace. V souběhu s protipovodňovou stěnou budou kabely VN uloženy
bezvýkopovou technologií - řízenými protlaky v délce 21 m, které budou vedeny podél hranice
pozemkové parcely 186/9 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí tak, aby byly v co největší vzdálenosti
od protipovodňové stěny. V nejužsím místě budou kabely uloženy nad sebou v jedné trase.
V souběhu s protipovodňovou zdí pro mobilní hrazení budou kabely VN uloženy bezvýkopovou
technologií - řízenými protlaky v délce 35 m, které budou vedeny podél hranice
172/4 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí tak, aby byly v co největší vzdálenosti od protipovodňové zdi.
Hloubka uložení kabelů VN bude min. 1,3 m, chránička pro dvě HDPE trubky bude umístěna
nad kabely VN v hloubce min. 1,0 m.
První kabel z US_RK_924 bude zakončen na stávající trafostanic RK_0924 Albrechtice n. O.,
U hřbitova, která se nachází na pozemkové parcele 173/3 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí. Původní
dvousloupová trafostanice bude opravena a nově vystrojena jako jednosloupová BTS 400.
Druhý kabel z US_RK_511 bude pokračovat kolem hřbitova, překříží protlakem silnici a bude
zakončen
na
novém
PB
č.
4
J
10,5/15
na
okraji
pozemkové
parcely
151/1 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí.
Od PB č. 4 bude pokračovat venkovní vedení 3x66-AL1/11-ST1A na PB č. 5 J10,5/6, na kterém
bude osazen nový úsekový odpínač US_RK_8216 FLc GBR N 38,5 kV.
Na PB č. 6 J10,5/10 bude přemístěn US_RK_133 typu FLc GBR N 30,8 kV. Z odpínače
US_RK_133 bude novými vodiči 3x66-AL1/11-ST1A připojena stávající věžová trafostanice
RK_0133 Albrechtice n. O., U JZD.
Odbočka venkovního vedení od PB č. 6 po stávající trafostanici RK_0844 Albrechtice n. O.,
U sokolovny bude opravena ve stávající trase. Tento úsek dle § 79 odst. 2 písm. s) zákona
183/2006 Sb. nepotřebuje rozhodnutí o umístění stavby.
HDPE chráničky pro zemní optický kabel (ZOK)
V souběhu s novým kabelovým vedením vn budou uloženy trubky HDPE 40/33 červené barvy
pro budoucí optický kabel (ZOK). ZOK pro systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky je, dle § 2, odst. 2 písmeno a) zákona č. 458/2000 Sb.,
součástí distribuční soustavy. Ochranné tabulky HDPE 40/33 mm budou uloženy do země těsně
vedle sebe s kabely VN 35 kV. U jednožilových kabelů uspořádaných do trojúhelníku bude nejprve
provedeno svazkování žil silových kabelů a následně přisvazkování HDPE trubky. V místech
zvýšeného zatížení okolního prostředí (např. pozemní komunikace) a při křížení jiných
podzemních inženýrských sítí budou kabel s HDPE trubkou uloženy do odpovídající chráničky
(bet. žlaby, korugované trubky, ocelové trubky apod.)
U PB č. 9A i, č. 4 a u stožáru trafostanice bude HDPE chránička ukončena v plastové podzemní
kabelové komoře o rozměrech (šxdxh) 635 x 1030 x 457 mm.
Stávající venkovní vedení vn 35 kV od PB č. 9 po nový PB č. 4, které se nachází nad zahradami,
bude zrušeno a v délce 330 m demontováno.
Celková délka nové trasy kabelového vedení vn je 410 m, délky trasy nového venkovního vedení
vn je 110 m.
Uzemnění:
Je navrženo dle ČSN 33 2000-5-54 a místních podmínek. Přípustné hodnoty uzemnění
pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí projektovaného vedení odpovídají
PNE 330000-1. U nových úsekových odpínačů bude zhotoven ekvipotenciální práh, který bude
tvořen dvěma kruhy z pásku FeZn 30 x 4 uloženými v zemi ve vzdálenosti 1 a 3 m od podpěrného
bodu. První okruh bude uložen v hloubce 0,6 m, druhý v hloubce 0,8 m.
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací stavby vypracovanou
Ing. Lubošem Hanušem, ČKAIT 0602193, ved. projektantem Ing. Janem Votroubkem, zejména
s údaji v průvodní a souhrnné technické zprávě, ve kterých jsou zapracovány podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů a s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku 1:500 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb
a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb a řešení napojení
stavby na sítě technické infrastruktury.
2. a) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
b) Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně.
c) Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popř. jejich kopie.
d) Stavebník je povinen oznamovat stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních
prohlídek a na vyzvání stavebního úřadu se jich zúčastnit.
e) Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě,
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník
i u staveb podle § 103.
f) Dle § 157 stavebního zákona bude na stavbě veden stavební deník. Stavební deník na stavbě je
povinen vést zhotovitel stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku, jeho vedení stanoví
zvláštní právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
g) Zhotovitel je povinen dle ustanovení §160 stavebního zákona provádět stavbu v souladu
s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a v souladu s ověřenou projektovou
dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné technické předpisy a normy
a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
3. Před započetím stavby bude provedena důsledná koordinace se správci stávajících
podzemních a nadzemních sítí, stavebník si vyžádá aktuální stav těchto sítí, resp. požádá
o aktualizaci těch vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, jejichž platnost skončí
před zahájením stavebních prací. V průběhu stavebních prací budou plně respektovány podmínky
stanovené ve vyjádřeních dotčených správců sítí.
4. a) Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení.
b) Za soulad vytýčení prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací orgánem
nebo osobou k tomu oprávněnou, odpovídá osoba určená k výkonu odborného dozoru
nebo vedení nad prováděním stavby.
c) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky
vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
5. Při provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a podmínky
aplikace udávané výrobci materiálů, systémů a zařízení platných v době provádění stavby.
6. a) Objekt bude splňovat z hlediska požární bezpečnosti staveb požadavky vyhlášky
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
b) Budou dodrženy požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby, které je
nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.
7. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla
způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv
a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí
stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi. Použitá část sousední
nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do předchozího stavu.
8. Původce odpadů se řídí povinnostmi při nakládání s odpady dle zákona o odpadech
č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů. Doklady o řádném využití
nebo odstranění odpadů budou archivovány pro případnou kontrolu.
9. a) S ohledem na skutečnost, že zamýšlené práce se nacházejí v území s možnými
archeologickými nálezy, budou-li v jejím rámci prováděny zemní práce, je stavebník
dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
povinen oznámit ještě v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR (on-line
oznamovací formulář je k dispozici na adrese http://api.archeologickamapa.ez/oznameni/0/)
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a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum
(seznam oprávněných
organizací
je
k
dispozici
na
adrese
https://www.arup.cas.cz/kdo-je-opravnenprovadet-archeologicke-vyzkumy/).
b) Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny
před termínem.
c) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních
a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších
zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů.
Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou
bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
d) Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti,
popřípadě orgánům státní památkové péče - odboru stavební úřad - životní prostředí,
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému
pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.,
ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání
a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.
10. a) V případě úprav (uložení) inženýrských sítí vedených v komunikaci, je třeba požádat
o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích, příslušný silniční správní úřad, jímž je v případě silnice II. + III. třídy + veřejné
účelové komunikace - MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP; místní komunikace - příslušná obec,
na jejímž území se místní komunikace nachází.
b) V případě nutnosti stanovení dopravního značení je třeba požádat o stanovení přechodné
či místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c)
a § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný úřad. V případě
silnice II. + III. třídy, místní komunikace, účelové komunikace - MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP.
c) V případě nutnosti omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami či objížďkami je
třeba požádat, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční
správní úřad, jímž je v případě silnice II. + III. třídy + veřejné účelové komunikace –
MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP; místní komunikace - příslušná obec, na jejímž území se místní
komunikace nachází.
11. Nutno dodržet a plně respektovat podmínky:
a) rozhodnutí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, povolení ke zvláštnímu užívání komunikace silnice II/305, č. j. MUKO-18855/2022-nk ze dne 19.04.2022
b) rozhodnutí Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí, o povolení zvláštního užívání místní
komunikace číslo III/20c, č. j. 2021/OUAlb/0746/JKu ze dne 07.06.2021.
12. Dle stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu,
č. j. KRPH-47937/ČJ-2021-050706 ze dne 31.05.2021:
a) Zajistit po dobu prací bezpečnost silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., dodržet
podmínky správce dotčených komunikací a příslušného silničního správního úřadu.
b) Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel,
za snížené viditelnosti budou osvětleny.
c) Přechody komunikací provést za neporušení krytu vozovky bud protlakem nebo podvrtem
pod vozovkou.
d) Stavební materiál ani výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění
vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.
e) V silničním tělese nebudou zřizovány žádné pevné překážky ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znění, při stavbě objektů je nutno zachovat volné rozhledy
v křižovatkách a napojení dle ČSN 73 6102, pevné objekty je nutno umístit mimo pozemek
komunikace až za příkop - dodržet minimálně bezpečnostní odstup od komunikace.
d) V případě omezení silničního provozu je nutné předložit k posouzení návrh dopravního opatření
(umístění PZD), včetně termínu a harmonogramu prací.
13. Dle vyjádření Obce Albrechtice nad Orlicí, č. j. 2021/OUAlb/0710/JKu ze dne 28.05.2021 nutno
dodržet následující podmínky:
K
příjezdu
ke
stavbě
budou
užívány
pozemní
komunikace
ve
vlastnictví
Obce Albrechtice nad Orlicí. Stavebník je povinen v průběhu stavby udržovat příjezdové
komunikace ve sjízdném a čistém stavu. Pokud dojde k poškození komunikací následkem
stavební činnosti, je stavebník povinen oznámit to Obci Albrechtice nad Orlicí, která stanoví
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způsob opravy. Opravu provede stavebník na vlastník náklady, pokud nebude dohodnuto jinak.
Stavbou bude dotčena místní komunikace číslo III/20c v ulici 1. Máje, na pozemcích parcelní čísla
172/7, 389/3 a 389/1 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí, ve vlastnictví Obce Albrechtice nad Orlicí.
Vlastník komunikace stanovuje k provedení stavby tyto podmínky:
a) Stavebník před zahájením stavby požádá Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí o povolení
zvláštního užívání místní komunikace k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
a k provádění stavebních prací v souladu se zákonem číslo 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
b) V případě omezení silničního provozu je nutné předložit k posouzení návrh dopravního opatření
včetně termínu harmonogramu prací.
c) Stavebník zajistí po dobu prací bezpečnost silničního provozu podle zákona číslo 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
d) Vedení elektřiny bude v trase pod zpevněnými plochami komunikace umístěno do chráničky.
e) Stavební materiál ani výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění
vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.
f) Při zásypu výkopu bude prováděno řádné hutnění.
g) Konstrukce vozovky včetně podkladních vrstev bude v místě výkopu obnovena, pracovní spáry
budou ošetřeny asfaltovou zálivkou s posypem.
h) Chodníky a travnaté plochy budou uvedeny do původního stavu.
i) Po dokončení prací vyzve stavebník vlastníka komunikace, Obec Albrechtice nad Orlicí,
k převzetí místa výkopu. Kontaktní osoba je referent majetkové správy, Jaroslav Kupka,
tel. 773 769 970.
j) Stavebník odpovídá za provedené práce po dobu 3 let ode dne převzetí místa výkopu
vlastníkem komunikace. Po tuto dobu je stavebník povinen na výzvu vlastníka komunikace
na své náklady odstranit poruchy zpevněných ploch způsobené poklesem podloží v místě výkopu.
Stavbou bude nadále dotčen pozemek parcelní číslo 373/35 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí,
ve vlastnictví Obce Albrechtice n. O., na kterém se nachází chodník. Obec Albrechtice n. O.,
jako vlastník pozemku stanovuje k provedení stavby tyto podmínky:
k) Pozemek a chodník budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
l) Stavebník po dokončení stavby vyzve Obec Albrechtice nad Orlicí k převzetí pozemku, kontaktní
osobou je referent majetkové správy, pan Jaroslav Kupka, tel. 773 769 970.
Vlastník stavby uzavře s Obcí Albrechtice n. O. smlouvu o zřízená věcného břemene k umístění
a provozování stavby na dotčených pozemcích ve vlastnictví Obce Albrechtice n. O. a předá
geodetické zaměření stavby na dotčených pozemcích v digitální podobě.
Obec Albrechtice nad Orlicí má v zájmovém prostoru podzemní vedení veřejného osvětlení
a dešťové kanalizace. Stavebník zajistí ochranu zařízení tak, aby během stavební činnosti
ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.
Na pozemku parc. č. st. 453 je umístěné vodní dílo (protipovodňová hráz) ve správě
Povodí Labe, s. p., na který se obraťte s žádostí o vyjádření k této stavbě. Upozorňujeme, že nové
podzemní vdeí na pozemku č. 389/1 v k. ú. Albrechtice n. O. se bude nacházet v záplavovém
území. Veškerá napojení je třeba umístit nad úroveň koruny protipovodňové hráze.
14. Dle stanoviska Povodí Labe, st. p., č. j. PLa/2022/003839 ze dne 25.03.2022 nutno splnit
následující podmínky:
a) Křížení a souběh vedení VN s vodním tokem musí být provedeno v souladu
s ČSN 752130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".
b) V záplavovém území vodního toku požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude
navyšován).
c) V záplavovém území požadujeme materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení kabelového
vedení NN řádně zhutnit po vrstvách.
d) Podpěrné body umístěné v záplavovém území vodního toku musí být řádně založeny
a provedeny s ohledem na možnost povodňových průtoků s odnosem spláví, aby nemohlo dojít
k jejich poškození.
e) Měněné podpěrné body (4 - 6) nebudou umístěny blíže ke korytu vodního toku a v rámci
překopu nesmí dojít ke změně spádových poměrů a omezení průtočného profilu. Po provedení
prací bude místo překopu uvedeno do náležitého stavu dle původních parametrů včetně opevnění.
f) Realizací stavby nesmí dojít k poškození koryta vodního toku a k jeho znečištění. Případný
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napadaný materiál, větve a zbytky dřevní hmoty budou neprodleně odstraněny z koryta vodního
toku a příbřežních pozemků. Při stavbě nebudou do koryta vodního toku umísťovány předměty,
zemina a stavební materiál.
g) Kabelové vedení VN vedené v souběhu s PPO bude provedeno dle přeložených podkladů. Níže
uvedenému provoznímu středisku bude po dokončení prací předána dokumentace skutečného
provedení protlaků vedených v souběhu s PPO.
h) Kabelové vedení VN v souběhu s PPO požadujeme provést tak, aby bylo zabezpečeno
na možný přejezd těžké techniky správce vodního toku (uložení do chráničky).
i) Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní
středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014).
j) Zástupce výše uvedeného provozního střediska Žamberk (Blanka Nejedlíková, tel. 602 126 917,
nejedlikova@pla.cz) požadujeme přizvat na odsouhlasení přesného umístění vedení VN v blízkosti
PPO a po dokončení prací ke kontrole a k písemnému odsouhlasení.
15. Dle souhlasu dle § 17 odst. 2 vodního zákona Městského úřadu Kostelec nad Orlicí,
vodoprávního úřadu, č. j. MUKO-36563/2021 ze dne 01.10.2021 nutno dodržet následující
podmínky:
a) Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, kterou autorizoval
pan Ing. Luboš Hanuš, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 0602193,
v březnu 2021.
b) Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, ze dne
26.07.2021, pod č. j. PLa/2021/024971.
c) Platnost tohoto souhlasu - souhlasu dle § 17 vodního zákona je stanovena do 01.10.2022
16. Dle vyjádření AQUASERVIS, a. s., č. j. AQUA/8836/2021/Dk ze dne 27.05.2021 nutno
respektovat následující podmínky:
Vytyčení vodovodu v zájmovém území provede AQUA SERVIS, a. s. Pavel Gois, tel. 602 771 274,
kanalizace Jan Vejnar, telefon 728 436 463 (vytyčení vodovodu nutno objednat telefonicky
nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod, po tel. objednání lze objednávku
vytyčení vodovodu zaslat na e-mail: mistr.voda@aquark.cz).
Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační
přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci mohou být přípojky zakresleny, ale jejich
zákres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich
vlastníků.
Dle ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky odst. 4.4. je doporučené ochranné pásmo vodovodní
přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Ochranné pásmo se nevztahuje
na část přípojky, která se nachází v budově nebo v průchodu. Ochranné pásmo nesmí být
zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.
Dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky odst. 6.1.13 nesmí být území
nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě stany zastavěné, ani osázené
stromy, aby bylo možné přípojku opravit. Pozemní komunikace z tohoto hledisko nepředstavuje
překážku.
V případě provádění zemních prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu
budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ve smyslu
§ 23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí na každou stranu takto:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm činí 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b)
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 nelze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo
kanalizační stoky (VH sítě) provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná
zařízení (sloupy, pilířky,...) či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím nebo které
by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět
skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu
provozovatele. Křížení je nutno řešit jako kolmá.
V místech křížení nového vedení s vodovodem, včetně přípojek, požadujeme opatřit vedení
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výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán
písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede AQUA SERVIS, a. s. - u vodovodu
středisko Týniště nad Orlicí, tel. 602 880 445, u kanalizace Bc. Jiří Petřík, tel. 728 154 733.
V případě, že dojde k porušení stávajícího kanalizačního či vodovodního potrubí v jeho ochranném
pásmu, půjdou náklady na opravdu na vrub zhotovitele.
V případě, že nebude dodrženo ochranné pásmo vodovodu nebo kanalizace a dojde k porušení
kabelového vedení, při opravě nebo rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační sítě, nebudou
náklady na opravu kabelového vedení hrazeny společností AQUA SERVIS, a. s., ale půjdou
na vrub majitele kabelového vedení.
17. Dle stanoviska GasNet Služby, s. r. o., č. j. 5002398301:
V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:
STL plynovod PE d63, přípojky plynu, navržený plynovod.
a) Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu plynárenských zařízení.
b) Křížení a souběh s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
c) Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen
do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky
u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Mezi
betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
d) Stavební objekty (např. rozvodné pilíře, sloupy, sloupky,...) musí být umístěny od stávajícího
plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
e) Uzemnění musí být vedena na opačnou stranu odo plynovodu. V případě nutnosti křížit
PE plynovod uzemněním, je nutné toto uzemnění v místě křížení uložit do tvárnicové chráničky
nebo betonového korýtka vysypaného pískem s přesahem 1 m na každou stranu.
f) Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení,
bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
g) Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena
a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
h) V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:
i) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ.
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR lód, který je uveden v tomto stanovisku. Při
podání žádosti uvede žadatel naši začku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a
sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a
přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení
považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o
vytyčení má platnost 2 měsíce.
j) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
k) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon
č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou
stavbou.
l) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ, vč. přesného určení uložení PZ
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
m) V případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí
být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový
odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato
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podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
n) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jeho
poškození.
o) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
p) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
r) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
s) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly
se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář
a kontakt naleznete na www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden
v tomto stanovisku. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření
dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném pásmu
a bezpečnostním pásmu PZ.
t) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána.
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s PZ.
u) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění
a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
v) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky PZ.
w) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního
pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
18. Dle vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN a. s., č. j. 673608/2021 ze dne
26.05.2021 je stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem povinen dodržet podmínky, které byly
stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK a:
a) SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí.
b) Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy
ČSN 73 6005. IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.
c) Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
d) Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.
e) Ve společné kynetě může být více prvků.
f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochranné folie apod.).
V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
g) Řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
h) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník
společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady
na nezbytné opravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
i) Pro účely přeložení SEK dle tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
19. Dle sdělení ČEZ Distribuce, a. s., o existenci energetického zařízení, č. j. 0101728129
ze dne 22.04.2022:
a) Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí
od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
aa) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
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- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
ab) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
ac) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 metr od krajního vedení.
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona
zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě
§ 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je
třeba dále dodržovat následující podmínky:
- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky
nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry
a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší
vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů (sloupů nebo stožárů).
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.
- Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena
nejméně 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou
používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky
nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího
s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem
nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného
ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných
pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
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b) Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící,
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr
po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách
krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
ba) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
bb) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
bc) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
bd) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
be) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46,
odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1,
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být
za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou
dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy
právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která
je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma
nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem
nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako
porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
c) V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
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- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46,
odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí
nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech
podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem
nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb.
jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
20. Při stavbě mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání, ochranu proti hluku a na úsporu
energie a ochranu tepla.
21. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu
ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Jedná se
především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb. Na stavbě
musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se provádění stavby.
22. Při stavbě budou používány jen materiály, které nevykazují hmotnostní aktivitu RA-226 větší
než 120 Bg/ kg - vyžadovat garance dodavatelů.
23. Jednotlivé technologické a montážní postupy, stanovené výrobci materiálů a stavebních prvků,
budou prováděny osobami oprávněnými.
24. Staveniště musí být v průběhu stavby zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob a proti
krádeži.
25. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanismů, doprava, vyloučení
stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat
negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě. V průběhu stavby
je investor povinen snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, emise
tuhých znečišťujících látek, vznikajících po dobu zvýšeného pohybu mechanizace.
26. Po celou dobu stavby budou stávající přilehlé komunikace udržovány ve sjízdném stavu,
a to i pro osobní automobily, bude zajištěn a neomezen bezpečný přístup k okolním nemovitostem
a příjezd pro složky IZS. Všechny stávající dopravní plochy nesmí být vlivem stavby
nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být
neprodleně odstraněno. Materiál a zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována
na dopravních plochách.
27. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly
dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/20100 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací a obyvatelé blízkých staveb byli minimálně rušeny
zejména hlučností a prašností.
28. Stavbou dotčené pozemky a stavby včetně přístupových a manipulačních ploch uvést
do původního stavu. Oplotit, označit a jinak zabezpečit staveniště a zařízení staveniště proti
vstupu nepovolaných osob. Neodstavovat mechanizaci na zelených plochách a přístupových
cestách. Zabezpečit stavební materiály a odpady proti rozfoukání větrem. Na stavbě, v zařízení
staveniště a v okolí udržovat pořádek a čistotu. Při stavebních a bouracích pracích minimalizovat
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prašnost a hlučnost. Znečištěnou komunikaci uvést vždy do původního stavu.
29. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat přístupům ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb
a pozemků i k zařízením, které z důvodu bezpečnostních, požárních nebo provozních musí být
stále přístupné (uzávěry, vstupy k inženýrským sítím, aj.)
30. Žadatel stavebnímu úřadu doložil tyto dokumenty, vyjádření a stanoviska. Jejich podmínky jsou
zapracovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí tohoto společného souhlasu
a oznamovatel vlastní jejich kopie. Dodržení podmínek vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné
infrastruktury stavebníci zajistí, jak vyplývá z projektové dokumentace:
Dokumentaci zpracovanou Ing. Lubošem Hanušem, ČKAIT 0602193, ved. projektantem
Ing. Janem Votroubkem, dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb
- Souhlas dle § 184a SZ
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, vyjádření
NPÚ-362/42572/2021 ze dne 28.05.2021
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, vyjádření
NPÚ-362/38634/2022 ze dne 10.5.2022
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, koordinované závazné
stanovisko, č. j.: MUKO-23008/2021-lf ze dne 24.06.2021
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, orgán státní památkové péče,
sdělení č. j.: MUKO-23008/2021-lf ze dne 02.06.2021
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, silniční správní úřad, závazné
stanovisko č. j.: MUKO-19465/2021-L ze dne 26.05.2021
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, sdělení dotčených orgánů,
č. j.: MUKO-19375/2021-kd ze dne 31.05.2021
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, úřad územního plánování,
závazné stanovisko č. j.: MUKO-23961/2021-L ze dne 23.06.2021
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, vodoprávní úřad, souhlas
dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, č. j.: MUKO-36563/2021-bk ze dne 01.10.2021
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, silniční správní úřad,
rozhodnutí č. j.: MUKO-18855/2022-nk ze dne 19.04.2022
- Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace,
č. j. 2021/OUAlb/0746/JKu ze dne 07.06.2021
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, stanovisko k projektové dokumentaci,
č. j.: KRPH-47937/ČJ-2021-050706 ze dne 31.05.2021
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, závazné stanovisko, č. j.: HSHK-3073-2/2021
ze dne 22.06.2021
- Povodí Labe, s. p., stanovisko k dokumentaci, č. j.: PLa/2022/003839 ze dne 25.03.2022
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
č. j.: 673608/2021 ze dne 26.05.2021
- GasNet, s. r. o., stanovisko č. j.: 5002398301 ze dne 18.06.2021
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení k existenci energetického zařízení, č. j.: 0101728129
ze dne 22.04.2022
- Telco Pro Services, a. s., sdělení o existenci komunikačního vedení, č. j.: 0201403366
ze dne 22.04.2022
- ČEZ ICT Services, a. s., sdělení o existenci komunikačního zařízení, č. j.: 0700541234
ze dne 22.04.2022
- AQUA SERVIS, a.s., vyjádření č. j.: AQUA/8836/2021/Dk ze dne 27.05.2021
- Obec Albrechtice nad Orlicí, vyjádření ke stavbě VN2368, UO511-ZS844, vn IE-12-2007717,
č. j.: 2021/OUAlb/0710/JKu ze dne 28.05.2021
- Krajské ředitelství policie, odbor informačních a komunikačních technologií, vyjádření,
č. j. KRPH-39784-55/ČJ-2021-0500IT ze dne 26.05.2021
- Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů, souhlas s realizací stavby,
č. j.: 113413/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 07.06.2021
- T-mobile Czech Republic a. s., stanovisko č. j.: E24941/2022 ze dne 15.05.2022
- Vodafone Czech Republic a. s., vyjádření č. j.: 220422-1233418177 ze dne 26.04.2022
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Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového
řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu
před zahájením stavebních prací.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
AQUA SERVIS, a.s. (IČO - 60914076), Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Jaroslav Bartoš, Květná 168, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Věra Bartošová, Květná 168, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (IČO - 04084063), Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha
Forestlaan, s.r.o. (IČO - 27245039), Přístavní 321/14, Holešovice, 170 00 Praha
GasNet Služby, s.r.o. (IČO - 27935311), Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Josef Izák, K soutoku 328, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Květoslava Izáková, K soutoku 328, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Karel Janeček, 17. listopadu 222, 517 21 Týniště nad Orlicí
Královéhradecký kraj (IČO - 70889546), Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Eva Marešová, Na návsi 20, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Jana Maršíková, Petrovice 9, 517 21 Týniště nad Orlicí
Jiří Matějka, Tyršova 182, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
OBEC ALBRECHTICE N.O. (IČO - 00579106), Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Povodí Labe, státní podnik (IČO - 70890005), Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje (IČO - 70947996), Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04
Hradec Králové

Odůvodnění
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad obdržel dne 26.04.2022 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad opatřením ze dne 06.05.2022
oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení
o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením
§ 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek
účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů
ode dne doručení tohoto oznámení.
Dne 06.05.2022 pod č.j.MÚTý/STAV/1612/2022-2-Výzv-ÚŘUS-ha byla podle § 5 odst. 2 zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání
rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 21.05.2022. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky
nezaplacení poplatku.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad v Týništi nad Orlicí,
odbor - stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením
§ 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
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k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno: stavební parcely parcelní číslo 453 (zastavěná plocha a nádvoří),
pozemkové parcely parcelní číslo 141/46 (orná půda), 150/10 (ostatní plocha), 150/11 (zahrada),
152/3 (ostatní plocha), 172/2 (trvalý travní porost), 172/4 (orná půda), 173/1 (zahrada),
173/6 (zahrada) a 186/9 (orná půda) v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí a vlastníkům
anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených
předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být
tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad v průběhu územního řízení
o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad v průběhu územního řízení
o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem
uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech,
kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného
v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele,
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru
již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., AQUA SERVIS, a.s., Jaroslav Bartoš, Pavel Bartoš, Věra Bartošová,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Josef Čubr, Forestlaan, s.r.o.,
Kamila Formanová, GasNet Služby, s.r.o., Ladislav Chmelík, Josef Izák,
Květoslava Izáková, Bohuslav Janeček, Karel Janeček, Jitka Janečková, Jaroslav Kašpar,
Královéhradecký kraj, Blanka Kubcová, Eva Marešová, Jana Maršíková, Jiří Matějka,
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, OBEC ALBRECHTICE
N.O., Zdeněk Pavlík, Policie České republiky, Dopravní inspektorát,
Povodí Labe, státní podnik, Irena Rybczuková, Správa silnic Královéhradeckého kraje,
Bohumil Šumpík, Josef Tužil, Iva Vondrušková a Libor Zástěra.
Účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru:
stavební parcela parcelní číslo 453 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 141/46 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 150/11 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 150/10 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 152/3 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 172/4 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 172/2 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 173/6 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 173/1 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 186/9 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové.
Upozornění:
Jedná se o stavbu, která podle § 119 odst. 1 stavebního zákona může být užívána
pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační souhlas
i kolaudační rozhodnutí vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti
uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Stavebník si opatří
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

otisk úředního razítka
Markéta Hajnová
Referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den
je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: …………………................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
sejmutí
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:
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Rozdělovník:
Účastník řízení - účastník dle § 27 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb. a § 85 odst. 1 a) zákona
č. 183/2006 Sb. (doručení jednotlivě):
ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín, prostřednictvím zástupce: Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
Účastníci řízení účastník dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 85 odst. 2 a) zákona
č. 183/2006 Sb. (doručení jednotlivě):
AQUA SERVIS, a.s. (IČO - 60914076), Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Jaroslav Bartoš, Květná 168, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Věra Bartošová, Květná 168, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (IČO - 04084063), Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha
Forestlaan, s.r.o. (IČO - 27245039), Přístavní 321/14, Holešovice, 170 00 Praha
GasNet Služby, s.r.o. (IČO - 27935311), Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Josef Izák, K soutoku 328, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Květoslava Izáková, K soutoku 328, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Karel Janeček, 17. listopadu 222, 517 21 Týniště nad Orlicí
Královéhradecký kraj (IČO - 70889546), Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03
Hradec Králové
Eva Marešová, Na návsi 20, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Jana Maršíková, Petrovice 9, 517 21 Týniště nad Orlicí
Jiří Matějka, Tyršova 182, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
OBEC ALBRECHTICE N.O. (IČO - 00579106), Na výsluní 275, 517 22
Albrechtice nad Orlicí
Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
Povodí Labe, státní podnik (IČO - 70890005), Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje (IČO - 70947996), Kutnohorská 59/23, Plačice,
500 04 Hradec Králové
(doručení veřejnou vyhláškou - účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru):
stavební parcela parcelní číslo 453 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 141/46 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 150/11 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 150/10 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 152/3 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 172/4 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 172/2 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 173/6 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 173/1 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
pozemková parcela parcelní číslo 186/9 v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Týniště nad Orlicí, správní odbor (IČO - 00275468), Mírové náměstí 90, 517
21 Týniště nad Orlicí
Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí (IČO - 00579106), Na Výsluní 275, 517 22
Albrechtice nad Orlicí
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Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí (IČO - 00274968),
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů (IČO - 60162694), Tychonova 1,
Hradčany, 160 00 Praha 6
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích") v celkové výši 1000,- Kč byl
zaplacen převodním příkazem dne 06.05.2022
Přílohy:
Dokumentace ověřená stavebním úřadem - 1 x pro žadatele, 1 x pro obec
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