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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Žadatel
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci 

ze dne 8.2.2017 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun IČ 274946383, 
adresa pro doručování: Semanínská 1703, 56002 Česká Třebová

Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a ŽP jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 
§ 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), v územním řízení přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Nekoř –
rekonstrukce NN od TS UO 230“ na st p č. 277/2 (č.p. 19), 275 (č.p. 21), 368 (č.p. 27), 276 (č.p. 22) 
a p.p.č. 2665/2, 3131/2, 3134, 2720/3, 3123/5, 3136, 3133, 2720/2, 2686/2, 2700, 2702/1, 2702/2, 
2484/2, 2485/1, 2488, 2474, 2705/1, 2671 v katastrálním území Nekoř“, kterou dne 1.12.2017 podala
společnost ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. IČ 24729035, zastoupená na základě 
plné moci ze dne 8.2.2017 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun 
IČ 274946383, adresa pro doručování: Semanínská 1703, 56002 Česká Třebová (dále jen 
„žadatel“), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona, v souladu
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s ustanovením § 79 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

„Nekoř – rekonstrukce NN od TS UO 230“ na st p č. 277/2 (č.p. 19 – zastavěná plocha a 
nádvoří), 275 (č.p. 21 – zastavěná plocha a nádvoří), 368 (č.p. 27 – zastavěná plocha a 
nádvoří), 276 (č.p. 22 – zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 2665/2 (zahrada), 3131/2
(ostatní plocha), 3134 (ostatní plocha), 2720/3 (trvalý travní porost), 3123/5 (ostatní 

plocha), 3136 (ostatní plocha), 3133 (ostatní plocha), 2720/2 (trvalý travní porost), 2686/2
(zahrada), 2700 (zahrada), 2702/1 (zahrada), 2702/2 (zahrada), 2484/2 (vodní plocha), 
2485/1 (lesní pozemek), 2488 (zahrada), 2474 (trvalý travní porost), 2705/1 (zahrada), 

2671 (zahrada) v katastrálním území Nekoř“

Popis stavby:
Stavbou bude provedena nová distribuční síť kabelového vedení NN. Ze stávající TS UO_0230 budou 
vyvedeny cestou dva nové kabely AYKY 3x240+120 mm2. Dále budou oba kabely vedeny okolo 
asfaltové cesty. Jeden z kabelů se zapojí do nové rozpojovací skříně SR402/NKW. Z této SR402 bude 
vyveden kabel AYKY 3x120+70 na sloup č. 65 do stávajícího vedení AlFe směrem k chatové oblasti 
u přehrady. Druhý kabel bude smyčkovat jednotlivé skříně SS100/NKE1P pro připojení odběrů podél 
cesty a bude ukončen u kapličky v rozpojovací skříni SR302/NKW1. Z této skříně bude proveden 
vývod do vrchní sítě. Stávající vedení AlFe bude v celé trase kabelů demontováno a stávající odběry 
budou přepojeny na nové kabelové vedení. Vedení bude provedeno v délce cca 490 m.

Pro umístění stavby, pro projektovou přípravu stavby a provedení části stavby se stanoví tyto 
podmínky:
1. Stavba „Nekoř – rekonstrukce NN od TS UO 230“ bude umístěna na pozemcích na st p č. 277/2 

(č.p. 19), 275 (č.p. 21), 368 (č.p. 27), 276 (č.p. 22) a p.p.č. 2665/2, 3131/2, 3134, 2720/3, 3123/5,
3136, 3133, 2720/2, 2686/2, 2700, 2702/1, 2702/2, 2484/2, 2485/1, 2488, 2474, 2705/1, 2671 
v katastrálním území Nekoř, jak je nakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:500, který je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Stavba vedení NN (distribuční soustava v elektroenergetice) přísluší pod režim staveb uvedených 
v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu.

3. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení všech podzemních zařízení 
a dle podmínek provozovatele zajistí jejich ochranu.

4. Budou splněny podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Žamberk č.j. MUZBK-
19033/2017/ZPZE/POKM/SOU/188 ze dne 11.9.2017:

Orgán ochrany ZPF
 Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, uživatelem, případně nájemcem 

zemědělských pozemků.
 Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést 

dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a 
jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
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 Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné 
zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění 
pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy 
určené orgánem ochrany ZPF

 Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a 
jeho vegetační kryt

Orgán ochrany přírody a krajiny
 Vzhledem k tomu, že se v okolí stavby nachází vzrostlá zeleň, je třeba během prací důsledně 

dodržovat ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích“, zejména: výkopové práce v kořenovém prostoru 
provádět ručně, nejmenší vzdálenosti od paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, 
obnažené kořeny chránit před vysycháním a působením mrazu, atd.

5. Budou splněny podmínky Závazné stanovisko MěÚ Žamberk, odboru životního prostředí a 
zemědělství č.j. MUZBK- 22651/20017/ZPZE/KREA/LES -ZS.100b ze dne 1.11.2017 k umístění 
stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa:
 Po nabytí právní moci územního rozhodnutí stavebního úřadu požádá investor Městský úřad 

Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy lesů, o vydání 
rozhodnutí o dočasné odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc. č. 2485/1 v kat. 
území Nekoř (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění). Náležitosti 
žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhl. č. 77/MZe ze dne 18.3.1996

 Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem
 Realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na sousedních lesních 

porostech
 Jiný materiál, než přebytková výkopová zemina nebude ukládán v sousedních lesních 

porostech
 Provádět práce tak, aby na sousedních lesních pozemcích nedocházelo ke škodám a narušení 

kořenového systému lesního porostu, a tím k jeho destabilizaci.
 Dle § 13 odst. 3 písm. d) lesního zákona budou při stavebních pracích použity vhodné 

technické prostředky, technologie a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a budou 
provedena účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.

6. Budou splněny podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové č.j. LCR 163/001065/2017 ze dne 15.9.2017:
 Stavební ani jiný materiál nebude ukládán na PUPFL kromě místa stavby.
 Realizací výše uvedené akce nebude omezen provoz a činnost na PUPFL.

7. Budou dodrženy povinnosti dle sdělení MěÚ Žamberk č.j. MUZBK-18837/2017/REUP ze dne 
11.9.2017:
 Stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Katastrální území Nekoř

je územím s archeologickými nálezy - registrována je zde sídelní aktivita prokazující osídlení 
v období středověku (první zmínky o obci pocházejí z roku 1355). Stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v znění pozdějších předpisů. V případě zemních prací je povinností stavebníka dodržet 
oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči) a zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného záměru“ (formulář: 
http://www.arup.cas.cz/?p=8097) na adresu Archeologický ústav AV ČR, Oznámení, Letenská 
4, 11801 Praha 1 či elektronicky na adresu: oznameni@arup.cas.cz.

 V případě jakéhokoliv nálezu archeologické povahy během provádění zemních prací jsou 
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinny postupovat podle § 23 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znění pozdějších předpisů.
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8. Budou splněny podmínky vyjádření Obce Nekoř, č.p. 330, 56163 Nekoř č.j. 439/2017 ze dne 
10.10.2017:
Obec Nekoř v místě plánované stavby vlastní nadzemní vedení veřejného osvětlení, které je 
umístěné na stávajících sloupech NN – od sloupu v PD označeném č. 64 po č. 50 a dále 
po stávající trase NN až k TS UO 0230 Nekoř – Údolí.
 V místech uložení kabelu NN do země Obec Nekoř požaduje umožnit k uložení kabelů NN 

do země přiložení kabelů VO, aby v lokalitě mohla být zachována možnost svícení veřejným 
osvětlením okolo veřejně přístupných účelových komunikací v místní části obce – Údolí.

 Vzhledem k poměrně živému rekreačnímu provozu v letních měsících na veřejně přístupné 
účelové komunikaci v této části – na p.p.č. 3131/2, 3134 a 3123/5 - kdy tyto cesty jsou jedinými 
přístupovými cestami k rekreačním nemovitostem v této části obce požadujeme, aby vlastní 
realizace – položení zemního kabelu NN, probíhala mimo letní měsíce – tedy mimo měsíce 
červen, červenec a srpen.

9. Budou splněny podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové - správce vodního 
toku č.j. LCR 953/003755/2017 z 4.9.2017
 Provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku
 Bude zabezpečeno oprávnění správce vodního toku (podle§ 49 odst. 2 písm. c vodního 

zákona - zachování volného prostoru podél koryta)
 Křížení vodního toku požadujeme provést protlakem, chránička bude uložena minimálně 

0,6 m pod stabilizovaným dnem koryta vodoteče
 Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude 

znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace
 Při provádění prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude skladován 

žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích 
či vydatných srážkách

 Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky)budou 
ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu).

10. Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí - Povodí Labe, státní podnik 
č.j. PVZ/17/35411/Hv/0 ze dne 3.11.2017:
 Křížení navržené přípojky s vodním tokem bude odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy 

vodních toků s drahami, podzemními komunikacemi a vedeními).
 Pozemek p.č. 2484/2 v k.ú. Nekoř, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí 

Labe, státní podnik bude před zahájením prací fotograficky zdokumentován a po ukončení 
prací uveden do původního stavu.

 Při provádění prací nesmí dojít k poškození mezníků označujících hranice pozemků nádrže. 
V případě jakéhokoli poškození budou nově vytyčeny a usazeny.

 Kabelové vedení uložené v obecní komunikaci bude provedeno a zabezpečeno tak, aby byl 
umožněn přejezd těžkou technikou správce vodního díla.

 Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik –
VD Pastviny (vedoucí hrázný Zdeněk Dvořák, tel. 602 126 915).

 Výše uvedeného zástupce Povodí Labe, státní podnik požadujeme přizvat na předání 
staveniště dodavateli a k odsouhlasení vytyčení trasy kabelového vedení NN v terénu).

11. Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, 
dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-64972-1/ČJ-2017-171106 ze dne 18.8.2017 –
č.j. KRPE-39975-1/ČJ-2017-171106 ze dne 25.5.2017:
 Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho 

druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným 
než obvyklým způsobem nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem ve smyslu ust. 77 odst. 1 zákona 
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č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění, zažádáno
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí 
o písemné vyjádření k přechodné úpravě dopravního značení obsahující jako přílohu grafický 
návrh přechodného dopravního značení.

12. Budou splněny podmínky vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín pod zn. č. 00100789743 ze dne 15.8.2017, které se vztahují k tomuto 
záměru.
- v zájmovém území se nacházejí nebo zasahují ochranným pásmem energetické zařízení typu:

podzemní síť NN, nadzemní síť NN, nadzemní síť VN, stanice.
13. Budou splněny podmínky vyjádření k projektové dokumentaci stavby společnosti Vodovody a 

kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Jablonné nad Orlicí č.j. JA/LN/17/1691 ze dne 31.8.2017
 Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VAK Jablonné n. O. a.s. – provoz vodovodů 

a kanalizací Jablonné nad Orlicí. Upozorňujeme, že při souběhu vodovodu s el. kabelem bude 
vzdálenost nejméně 1,0 m. Křížení bude prováděno „na kolmo“.

14. Budou splněny podmínky vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. č.j. JA/LN/17/1790 ze dne 27.3.2017, které se vztahují k tomuto záměru.
- dojde ke střetu se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

15. Budou dodrženy požadavky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti 
České telekomunikační infrastruktury a s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
č.j. 691184/17 ze dne 15.8.2017, které se vztahují k tomuto záměru.

16. Budou dodrženy požadavky stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j. POS-
Li-685/16 ze dne 20.11.2017:
 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 

platného vyjádření o existenci SEK (691184/17).
 Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovaným kabelovým vedením NN bude 

v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
 Umístění podpěr nadzemních vedení NN a křížení a souběh telefonních kabelů s nově 

budovaným uzemněním těchto podpěr bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN 
o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.

 Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník 
společnosti CETIN a.s. ke kontrole.

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 1 stavebního zákona

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci 
ze dne 8.2.2017 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun IČ 274946383,
adresa pro doručování: Semanínská 1703, 56002 Česká Třebová

Obec Nekoř, čp. 330, 56163 Nekoř

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 2 písm. a) stavebního zákona
Šťovíček Václav, Údolí 15, 56163 Nekoř
Cypryán Miloslav, Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
Cypryánová Hana, Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
Jindrák Jan Ing., Na Padesátce 309, 25217 Tachlovice
Jindrák Josef, Dieselova 179, Petrovice, 10900 Praha 10
Jindráková Marie, Dieselova 179, Petrovice, 10900 Praha 10,
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Tomášek Miloslav, Bryksova 947/21,Černý Most, 19800 Praha 9
Tomášková Otilie, Zelenohorská 512/5, Bohnice, 18100 Praha 8
Kalousek Přemysl, č.p. 194, 56114 České Libchavy
Kalousková Martina, č.p. 194, 56114 České Libchavy
Limberský Pavel, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí
Limberská Petra, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav
Balšánek Miroslav Ing., Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice
Balšánková Dana, Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Kocmánek Martin Ing., Poděbradova 1771/37, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Kocmánková Stanislava, č.p. 271, 56184 Líšnice
Obec Nekoř, č.p. 330, 56163 Nekoř
Studnová Eva, Hlavní 1155/10, Záběhlice, 14100 Praha 4
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový, Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Účastníci řízení podle § 85 odstavec 2 písm. b) stavebního zákona

Vlastníci následujících pozemků a staveb v katastrálním území Nekoř
p.p.č.: 2464/3, 2464/2, 2476, 3124/1, 2479/1, 2484, 2484/2, 2702/2, 2702/1, 2700, 2703/1, 2704, 

2706, 2705/1, 2705/2, 2720/3, 2720/1, 2686/1, 2683, 2680/2, 2676, 2677, 32678, 2671, 2672, 
2665/1, 2564, 2665/2.

st.p.č. 251, 423, 276, 368, 274, 272/2, 275, 277/2, 277/1, 278, 279/1, 279/2, 280, 777.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci 
ze dne 8.2.2017 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun IČ 274946383,
adresa pro doručování: Semanínská 1703, 56002 Česká Třebová

O d ů v o d n ě n í
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. IČ 24729035, zastoupená na základě 

plné moci ze dne 8.2.2017 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun 
IČ 274946383, adresa pro doručování: Semanínská 1703, 56002 Česká Třebová (dále jen „žadatel“) 
podala dne 1.12.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Nekoř – rekonstrukce NN 
od TS UO 230“ na st p č. 277/2 (č.p. 19), 275 (č.p. 21), 368 (č.p. 27), 276 (č.p. 22) a p.p.č. 2665/2, 
3131/2, 3134, 2720/3, 3123/2, 3136, 3133, 2720/2, 2686/2, 2700, 2702/1, 2702/2, 2484/2, 2485/1, 
2488, 2474, 2705/1, 2671 v katastrálním území Nekoř. Dne 4.1.2018. zaslal žadatel opravu žádosti
o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Nekoř – rekonstrukce NN od TS UO 230“ na st p č. 277/2 
(č.p. 19), 275 (č.p. 21), 368 (č.p. 27), 276 (č.p. 22) a p.p.č. 2665/2, 3131/2, 3134, 2720/3, 3123/5, 
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3136, 3133, 2720/2, 2686/2, 2700, 2702/1, 2702/2, 2484/2, 2485/1, 2488, 2474, 2705/1, 2671 
v katastrálním území Nekoř. Oprava se týkala pozemku 3123/2 v katastrálním území Nekoř, který byl 
v žádosti mylně uveden namísto p.p.č. 3123/5 v katastrálním území Nekoř. Stavební úřad oznámil 
pod č.j. 0177/2018/MULET/2300/11 dne 8.1.2018 zahájení územního řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům a současně stanovil lhůtu pro uplatnění námitek, připomínek, popřípadě
důkazů a závazných stanovisek.

Stavební úřad dal účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost se 
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, do kterých bylo možné nahlédnout na 
stavebním úřadě v návštěvní dny pondělí a středa (8:00 - 11.00 hod; 12.00 - 17:00 hodin) nebo po 
dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu. Této možnosti žádný z účastníků řízení 
nevyužil. Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemku p.p.č. 2665/2 v katastrálním území Nekoř 
právo založené Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 
stavbu č. IE-12-2005829/VB/1. Skutečnost, že je Šťovíček Václav, Údolí 15, 56163 Nekoř vlastníkem 
výše uvedeného pozemku ověřil stavební úřad na základě výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného 
bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město Letohrad a LV č. 21 v katastrálním území 
Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemkům p.p.č. 3131/2, 3134, 2720/3, 3123/5, 3136, 
3133 v katastrálním území Nekoř právo založené Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2005829/VB/2. Skutečnost, že je Obec Nekoř, 
č.p. 330, 56163 Nekoř vlastníkem výše uvedených pozemků ověřil stavební úřad na základě výpisu 
z katastru nemovitostí vyhotoveného bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město 
Letohrad a LV č. 100001 v katastrálním území Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má 
k pozemkům st.p.č. 277/2 (č.p. 19), p.p.č. 2720/2 a 2686/2 v katastrálním území Nekoř právo založené 
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-
2005829/VB/3. Skutečnost, že je ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav vlastníkem 
výše uvedených pozemků ověřil stavební úřad na základě výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného 
bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město Letohrad a LV č. 435 v katastrálním 
území Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemku st.p.č. 275 (č.p. 21) v katastrálním 
území Nekoř právo založené Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva 
o právu provést stavbu č. IE-12-2005829/VB/4. Skutečnost, že je Studnová Eva, Hlavní 1155/10, 
Záběhlice, 14100 Praha 4vlastníkem výše uvedeného pozemku ověřil stavební úřad na základě výpisu 
z katastru nemovitostí vyhotoveného bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město 
Letohrad a LV č. 1058 v katastrálním území Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má 
k pozemkům st.p.č. 368 (č.p. 27) a p.p.č. 2700 v katastrálním území Nekoř právo založené Smlouvou 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-
2005829/VB/5. Skutečnost, že je Balšánek Miroslav Ing., Květinová 456/1, Pokratice, 41201 
Litoměřice a Balšánková Dana, Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice vlastníkem výše 
uvedených pozemků ověřil stavební úřad na základě výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného 
bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město Letohrad a LV č. 541 v katastrálním 
území Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemkům st.p.č. 276 (č.p. 22) a p.p.č. 2702/1, 
2702/2 v katastrálním území Nekoř právo založené Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2005829/VB/6a. Skutečnost, že je Kalousek 
Přemysl, č.p. 194, 56114 České Libchavy a Kalousková Martina, č.p. 194, 56114 České Libchavy 
vlastníkem výše uvedených pozemků ověřil stavební úřad na základě výpisu z katastru nemovitostí 
vyhotoveného bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město Letohrad a LV č. 377 
v katastrálním území Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemkům st.p.č. 276 (č.p. 22) a 
p.p.č. 2702/1, 2702/2 v katastrálním území Nekoř právo založené Smlouvou o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2005829/VB/6b. Skutečnost, 
že je Limberský Pavel, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí a Limberská Petra, Špindlerova 
1128, 56201 Ústí nad Orlicí vlastníkem výše uvedených pozemků ověřil stavební úřad na základě 
výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 
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pro Město Letohrad a LV č. 377 v katastrálním území Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má 
k pozemku p.p.č. 2484/2  v katastrálním území Nekoř právo založené Smlouvou o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č. IE-12-2005829/VB/7. Skutečnost, že je Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové vlastníkem výše uvedeného pozemku 
ověřil stavební úřad na základě výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného bezúplatně dálkovým 
přístupem dne 18.12.2017 pro Město Letohrad a LV č. 780 v katastrálním území Nekoř. Stavební 
úřad ověřil, že stavebník má k pozemkům p.p.č. 2485/1, 2488, 2474 v katastrálním území Nekoř právo 
založené Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 
č. IE-12-2005829/VB/8. Skutečnost, že je Jindrák Jan Ing., Na Padesátce 309, 25217 Tachlovice 
vlastníkem výše uvedených pozemků ověřil stavební úřad na základě výpisu z katastru nemovitostí 
vyhotoveného bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město Letohrad a LV č. 245
v katastrálním území Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemku p.p.č. 2705/1 
v katastrálním území Nekoř právo založené Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2005829/VB/9. Skutečnost, že je Tomášek Miloslav, 
Bryksova 947/21,Černý Most, 19800 Praha 9 a Tomášková Otilie, Zelenohorská 512/5, Bohnice, 
18100 Praha 8 vlastníkem výše uvedeného pozemku ověřil stavební úřad na základě výpisu z katastru 
nemovitostí vyhotoveného bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město Letohrad a 
LV č. 348 v katastrálním území Nekoř. Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemku p.p.č. 2671 
v katastrálním území Nekoř právo založené Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2005829/VB/10. Skutečnost, že je Cypryán Miloslav, 
Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí a Cypryánová Hana, Dukelská 302, Hylváty, 56201 
Ústí nad Orlicí vlastníkem výše uvedeného pozemku ověřil stavební úřad na základě výpisu z katastru 
nemovitostí vyhotoveného bezúplatně dálkovým přístupem dne 18.12.2017 pro Město Letohrad a 
LV č. 198 v katastrálním území Nekoř.

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito vyjádřeními, souhlasy a stanovisky:
- Dokumentace stavby zpracovaná Ing. Ervinem Wacníkem v 12/2017
- Plná moc k zastupování společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. 

IČ 24729035 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun IČ 274946383 ze dne 
8.2.2017

- Osvědčení o autorizaci č. 23437
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-

12-2005829/VB/1 uzavřená s vlastníkem p.p.č. 2665/2 v katastrálním území Nekoř - Šťovíčkem 
Václavem, Údolí 15, 56163 Nekoř dne 20.9.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/2 uzavřená s vlastníkem p.p.č. 3131/2, 3134, 2720/3, 3123/5, 3136, 3133 
v katastrálním území Nekoř - Obcí Nekoř, č.p. 330, 56163 Nekoř dne 20.9.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/3 uzavřená s vlastníkem st.p.č. 277/2 (č.p. 19), p.p.č. 2720/2 a 2686/2 
v katastrálním území Nekoř - ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav dne 8.9.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/4 uzavřená s vlastníkem st.p.č. 275 (č.p. 21) v katastrálním území Nekoř -
Studnovou Evou, Hlavní 1155/10, Záběhlice, 14100 Praha 4 dne 11.9.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/5 uzavřená s vlastníkem st.p.č. 368 (č.p. 27) a p.p.č. 2700 v katastrálním území 
Nekoř - Balšánkem Miroslavem Ing., Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice a 
Balšánkovou Danou, Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice dne 30.8.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/6a uzavřená s vlastníkem st.p.č  276 (č.p. 22) a p.p.č. 2702/1, 2702/2 
v katastrálním území Nekoř - Kalouskem Přemyslem, č.p. 194, 56114 České Libchavy a 
Kalouskovou Martinou, č.p. 194, 56114 České Libchavy dne 23.8.2017
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- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/6b uzavřená s vlastníkem st.p.č. 276 (č.p. 22) a p.p.č. 2702/1, 2702/2 
v katastrálním území Nekoř - Limberským Pavlem, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí a 
Limberskou Petrou, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí dne 10.10.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-2005829/VB/7 uzavřená 
s vlastníkem p.p.č. 2484/2 v katastrálním území Nekoř - Povodím Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové dne 6.12.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/8 uzavřená s vlastníkem a p.p.č. 2485/1, 2488, 2474 v katastrálním území Nekoř 
- Jindrákem Janem Ing., Na Padesátce 309, 25217 Tachlovice dne 20.10.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/9 uzavřená s vlastníkem a p.p.č. 2705/1 v katastrálním území Nekoř - Tomáškem 
Miloslavem, Bryksova 947/21,Černý Most, 19800 Praha 9 a Tomáškovou Otilií, Zelenohorská 
512/5, Bohnice, 18100 Praha 8 dne 13.10.2017

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-
12-2005829/VB/10 uzavřená s vlastníkem p.p.č. 2671 v katastrálním území Nekoř - Cypryánem 
Miloslavem, Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí a Cypryánovou Hanou, Dukelská 302, 
Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí dne 14.9.2017

- Vyjádření MěÚ Žamberk, odboru ŽPZE č.j. MUZBK-19033/2017/ZPZE/POKM/SOU/188 ze dne 
11.9.2017

- Závazné stanovisko MěÚ Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. MUZBK-
22651/20017/ZPZE/KREA/LES -ZS.100b ze dne 1.11.2017 k umístěním stavby ve vzdálenosti do 
50 m od okraje lesa

- Souhlas Obce Nekoř, č.p. 330, 56163 Nekoř k umístění stavby ve vzdálenosti bližší než 50 m 
od lesního pozemku č.j. OBNE 397/2017 ze dne 20.9.2017

- Souhlas pana Šťovíčka Václava, Údolí 15, 56163 Nekoř k umístění stavby ve vzdálenosti bližší 
než 50 m od lesního pozemku

- Souhlas pana Malého Jiřího, čp. 303, 56163 Nekoř, 56163 Nekoř k umístění stavby ve vzdálenosti 
bližší než 50 m od lesního pozemku

- Souhlas Kocmánka Martina Ing., Poděbradova 1771/37, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
k umístění stavby ve vzdálenosti bližší než 50 m od lesního pozemku

- Souhlas Cypryána Miloslava a Cypryánová Hana, Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí 
k umístění stavby ve vzdálenosti bližší než 50 m od lesního pozemku

- Souhlas Faltuse Václava, čp. 251, 56163 Nekoř, 56163 Nekoř k umístění stavby ve vzdálenosti 
bližší než 50 m od lesního pozemku

- Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec 
Králové č.j. LCR 163/001065/2017 ze dne 15.9.2017

- Sdělení k akci MěÚ Žamberk, odboru regionálního rozvoje č.j. MUZBK-18837/2017/REUP 
ze dne 11.9.2017

- Vyjádření Obce Nekoř, č.p. 330, 56163 Nekoř č.j. 439/2017 ze dne 10.102017
- Vyjádření správce drobného vodního toku - Lesů ČR, s.p.– č.j. LCR 953/003755/2017 z 4.9.2017
- Vyjádření Povodí Labe. s.p. Hradec Králové č.j. PVZ/17/35411/Hv/0 ze dne 3.11.2017
- Stanovisko Krajského ředitelství policie PK, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-

64972-1/ČJ-2017-171106 ze dne 18.8.2017
- Závazné stanovisko HZS PK, územní odbor Ústí nad Orlicí č.j. HSPA-10-1612/2017-Ča ze dne 

11.9.2017
- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 15.8.2017 

pod zn.: 5001568195
- Sdělení o existenci energetických zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8 Děčín, pod zn. 0100789743 ze dne 15.8.2017
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- Vyjádření k projektové dokumentaci společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Jablonné nad Orlicí č.j. JA/LN/17/1691 ze dne 31.8.2017

- Vyjádření o existenci sítě společnosti VAK a.s. Jablonné nad Orlicí č.j. JA/LN/17/1790 ze dne 
27.3.2017

- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. Praha 
č. 0200637250 ze dne 15.8.2017

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 
Praha č.j. 691184/17 ze dne 15.8.2017

- Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti České telekomunikační 
infrastruktury a s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j. POS-Li-685/16 ze dne 20.11.2017

Pro záměr bylo dále vydáno toto rozhodnutí:
 Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství – souhlas podle

ustanovení 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů č.j. MUZBK-22649/2017/ZPZE-4/231.8/PILI-227 ze dne 15.11.2017

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle: § 85 stavebního zákona přísluší žadateli; obci, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn; vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo 
stavbě; osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osobám, o kterých 
tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební úřad na základě posouzení podmínek, které jsou 
předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení, zahrnul do okruhu účastníků řízení tyto subjekty:

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 1 stavebního zákona – žadatel a obec, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn.
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci 

ze dne 8.2.2017 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun IČ 274946383

Obec Nekoř, čp. 330, 56163 Nekoř

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníci pozemků 
nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Šťovíček Václav, Údolí 15, 56163 Nekoř
Cypryán Miloslav, Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
Cypryánová Hana, Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
Jindrák Jan Ing., Na Padesátce 309, 25217 Tachlovice
Jindrák Josef, Dieselova 179, Petrovice, 10900 Praha 10
Jindráková Marie, Dieselova 179, Petrovice, 10900 Praha 10,
Tomášek Miloslav, Bryksova 947/21,Černý Most, 19800 Praha 9
Tomášková Otilie, Zelenohorská 512/5, Bohnice, 18100 Praha 8
Kalousek Přemysl, č.p. 194, 56114 České Libchavy
Kalousková Martina, č.p. 194, 56114 České Libchavy
Limberský Pavel, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí
Limberská Petra, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav
Balšánek Miroslav Ing., Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice
Balšánková Dana, Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
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Kocmánek Martin Ing., Poděbradova 1771/37, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Kocmánková Stanislava, č.p. 271, 56184 Líšnice
Obec Nekoř, č.p. 330, 56163 Nekoř
Studnová Eva, Hlavní 1155/10, Záběhlice, 14100 Praha 4
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový, Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona byli účastníci řízení podle § 85 
odst. 2 písm. b) identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem záměru, jelikož se jednalo o řízení doručované veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení podle § 85 odstavec 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Vlastníci následujících pozemků a staveb v katastrálním území Nekoř
p.p.č.: 2464/3, 2464/2, 2476, 3124/1, 2479/1, 2484, 2484/2, 2702/2, 2702/1, 2700, 2703/1, 2704, 

2706, 2705/1, 2705/2, 2720/3, 2720/1, 2686/1, 2683, 2680/2, 2676, 2677, 32678, 2671, 2672, 
2665/1, 2564, 2665/2.

st.p.č. 251, 423, 276, 368, 274, 272/2, 275, 277/2, 277/1, 278, 279/1, 279/2, 280, 777.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je v řízení o žádosti žadatel a další dotčené 
osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 
správního orgánu. V tomto případě účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je pouze:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci 
ze dne 8.2.2017 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun IČ 274946383

Při posuzování návrhu podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že pro území, 
jehož se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace - územní plán obce Nekoř. Stavba 
„Nekoř – rekonstrukce NN od TS UO 230“ na st p č. 277/2 (č.p. 19), 275 (č.p. 21), 368 (č.p. 27), 276 
(č.p. 22) a p.p.č. 2665/2, 3131/2, 3134, 2720/3, 3123/5, 3136, 3133, 2720/2, 2686/2, 2700, 2702/1, 
2702/2, 2484/2, 2485/1, 2488, 2474, 2705/1, 2671 v katastrálním území Nekoř se nachází v ploše 
bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), v plochách zemědělských (NZ) a plochách lesních 
(NL). V plochách bydlení, je dle územního plánu Nekoř: Hlavní využití bydlení v rodinných domech, 
bydlení je převažující; Přípustné využití: bydlení v rodinných domech, související technická a 
dopravní infrastruktura (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace 
pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití, parkování osobních automobilů 
pouze v souvislosti s hlavním využitím, garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním 
počtu odpovídajícímu počtu bytů, chodníky apod.), občanské vybavení - malá a střední komerční 
zařízení nevýrobního charakteru, provozované v rámci staveb rodinných domů, stávající rodinná 
rekreace, veřejná prostranství a zeleň; …. Nepřípustné využití: výroba, služby a technická a dopravní 
infrastruktura, snižující kvalitu obytného prostředí. V plochách zemědělských je dle územního plánu 
Nekoř hlavní využití: hospodaření na zemědělské půdě; Přípustné využití: zemědělství a zemědělská 
výroba, ochrana zemědělských půd, vodní hospodářství, meliorace a lesnictví, doprovázející hlavní 
využití, technická a dopravní infrastruktura (např. vedení a stavby technické infrastruktury, účelové 
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komunikace), založení prvků územního systému ekologické stability. V plochách lesních je dle 
územního plánu Nekoř Hlavní využití: plnění funkcí lesa; Přípustné využití: lesnictví a lesní produkce 
(např. produkce dřevní hmoty, chov lesní zvěře, apod.), ochrana lesních porostů a půd, vodní 
hospodářství a zemědělství doprovázející hlavní využití, technická a dopravní infrastruktura (např. 
vedení a stavby technické infrastruktury, účelové komunikace), založení prvků územního systému 
ekologické stability. Stavba „Nekoř – rekonstrukce NN od TS UO 230“ na st p č. 277/2 (č.p. 19), 275 
(č.p. 21), 368 (č.p. 27), 276 (č.p. 22) a p.p.č. 2665/2, 3131/2, 3134, 2720/3, 3123/5, 3136, 3133, 
2720/2, 2686/2, 2700, 2702/1, 2702/2, 2484/2, 2485/1, 2488, 2474, 2705/1, 2671 v katastrálním 
území Nekoř je v souladu s přípustným využitím ploch bydlení - jedná se o související technickou 
infrastruktura staveb bydlení v rodinných domech, dále je v souladu s přípustným využitím v plochách 
zemědělských - stavba technické infrastruktury a i s přípustným využitím v plochách lesních - stavba 
technické infrastruktury.

V souladu s § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se na dokumentaci stavby technické infrastruktury 
(liniovou stavbu energetiky) nevztahuje postup dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a rovněž
s politikou územního rozvoje. Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě 
zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení, ve znění pozdějších předpisů, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí 
Ústavy České republiky. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Námitky účastníků 
nebyly v řízení uplatněny.

Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící umístění 
navrhované stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í  o  o p r a v n é m  p r o s t ř e d k u
Proti územnímu rozhodnutí se podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 

správního řádu mohou účastníci řízení, definovaní stavebním úřadem pro územní řízení, odvolat 
do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Městského úřadu Letohrad, stavebního úřadu, 
Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho 
odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 
správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém 
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rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 
(usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad, na jeho náklady.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

D a l š í  p o u č e n í
Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky 

územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou 
žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, 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; bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území 
pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; vzniklo-li 
na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době 
platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena 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.

Otisk úředního razítka

Podpis oprávněné úřední osoby

Ing. Věra Pilná
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Letohrad a Obecního úřadu Nekoř.

15. den je posledním dnem oznámení.
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Žádáme Obecní úřad Nekoř, aby toto rozhodnutí vrátil po vyznačení vyvěšení a sejmutí 
na stavební úřad v Letohradě.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne

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

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení  potvrzující vyvěšení

Razítko: Razítko:

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 
znění:
Položka pol. 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč a uhrazen dne 14.12.2017

Doručí se:

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 1 stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou 
nebo zmocněnci na doručenku:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci 
ze dne 8.2.2017 společností K energo s.r.o., Nádražní 346, 56301 Lanškroun IČ 274946383,
adresa pro doručování: Semanínská 1703, 56002 Česká Třebová

Obec Nekoř, čp. 330, 56163 Nekoř

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 2 písm. a) stavebního zákona
(doručí se veřejnou vyhláškou)

Šťovíček Václav, Údolí 15, 56163 Nekoř
Cypryán Miloslav, Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
Cypryánová Hana, Dukelská 302, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
Jindrák Jan Ing., Na Padesátce 309, 25217 Tachlovice
Jindrák Josef, Dieselova 179, Petrovice, 10900 Praha 10
Jindráková Marie, Dieselova 179, Petrovice, 10900 Praha 10,
Tomášek Miloslav, Bryksova 947/21,Černý Most, 19800 Praha 9
Tomášková Otilie, Zelenohorská 512/5, Bohnice, 18100 Praha 8
Kalousek Přemysl, č.p. 194, 56114 České Libchavy
Kalousková Martina, č.p. 194, 56114 České Libchavy
Limberský Pavel, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí
Limberská Petra, Špindlerova 1128, 56201 Ústí nad Orlicí
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 58222 Přibyslav



Městský úřad Letohrad Č. j.: 1380/2018/MULET/2300/11

15

Balšánek Miroslav Ing., Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice
Balšánková Dana, Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Kocmánek Martin Ing., Poděbradova 1771/37, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Kocmánková Stanislava, č.p. 271, 56184 Líšnice
Obec Nekoř, č.p. 330, 56163 Nekoř
Studnová Eva, Hlavní 1155/10, Záběhlice, 14100 Praha 4
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový, Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Účastníci řízení podle § 85 odstavec 2 písm. b) stavebního zákona
(doručí se veřejnou vyhláškou)

Vlastníci následujících pozemků a staveb v katastrálním území Nekoř
p.p.č.: 2464/3, 2464/2, 2476, 3124/1, 2479/1, 2484, 2484/2, 2702/2, 2702/1, 2700, 2703/1, 2704, 

2706, 2705/1, 2705/2, 2720/3, 2720/1, 2686/1, 2683, 2680/2, 2676, 2677, 32678, 2671, 2672, 
2665/1, 2564, 2665/2.

st.p.č.: 251, 423, 276, 368, 274, 272/2, 275, 277/2, 277/1, 278, 279/1, 279/2, 280, 777.

Dotčené orgány:
MěÚ Žamberk, odbor ŽPZE, 564 01 Žamberk
MěÚ Žamberk, odbor REÚP, 564 01 Žamberk
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice
HZS PK, Hylváty 5, 56203 Ústí nad Orlicí
Obecní úřad Nekoř, čp. 330, 56163 Nekoř
Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 

53002 Pardubice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Na vědomí:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Příloha: Situační výkres v měřítku 1:500
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