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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad v Úpici, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
13.11.2013 podal
ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic 2082,
530 02 Pardubice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
„Libňatov - celková rekonstrukce NN a TS 768 (číslo stavby: IE-12-2002397)“
v obci, části obce a katastrálním území Libňatov

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 82/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 87 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 96/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 100 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
105 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 117
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 124 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 129/1
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 129/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 147 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 149 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 152
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 154 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 162/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 177 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 178
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 180 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 181 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 182 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 192 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 199 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 205 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 209
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 216 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 222 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 238 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 242
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 244 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 251 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 252 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 267 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 273
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 279 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 297 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 310 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 320 (zastavěná plocha a nádvoří); pozemková
parcela číslo 4/1 (zahrada), parc. č. 4/2 (zahrada), parc. č. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/2
(zahrada), parc. č. 8 (trvalý travní porost), parc. č. 11/1 (zahrada), parc. č. 11/2 (zahrada), parc. č. 12
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 15 (zahrada), parc. č. 21/1 (zahrada), parc. č. 26/3 (trvalý travní
porost), parc. č. 27/1 (trvalý travní porost), parc. č. 27/2 (zahrada), parc. č. 30/3 (trvalý travní porost),
parc. č. 32 (zahrada), parc. č. 35/1 (trvalý travní porost), parc. č. 39 (zahrada), parc. č. 41 (zahrada), parc.
č. 42 (zahrada), parc. č. 46 (ostatní plocha), parc. č. 47/3 (ostatní plocha), parc. č. 51/1 (zahrada), parc. č.
54/1 (ostatní plocha), parc. č. 56 (zahrada), parc. č. 59 (trvalý travní porost), parc. č. 67 (zahrada), parc. č.
72/2 (zahrada), parc. č. 75 (trvalý travní porost), parc. č. 79/2 (zahrada), parc. č. 86/1 (ostatní plocha),
parc. č. 86/2 (zahrada), parc. č. 87 (trvalý travní porost), parc. č. 91/1 (zahrada), parc. č. 94 (zahrada),
parc. č. 98/1 (trvalý travní porost), parc. č. 102/1 (trvalý travní porost), parc. č. 105/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 115 (trvalý travní porost), parc. č. 118/1 (trvalý travní porost), parc. č. 119 (zahrada),
parc. č. 130/1 (zahrada), parc. č. 130/2 (zahrada), parc. č. 130/3 (zahrada), parc. č. 130/4 (zahrada), parc.
č. 130/9 (zahrada), parc. č. 130/11 (zahrada), parc. č. 130/13 (zahrada), parc. č. 132 (trvalý travní porost),
parc. č. 134/1 (trvalý travní porost), parc. č. 134/2 (trvalý travní porost), parc. č. 135 (zahrada), parc. č.
136/1 (ostatní plocha), parc. č. 136/2 (trvalý travní porost), parc. č. 138 (trvalý travní porost), parc. č. 140
(zahrada), parc. č. 141/1 (trvalý travní porost), parc. č. 143 (trvalý travní porost), parc. č. 144/2 (trvalý
travní porost), parc. č. 149/6 (zahrada), parc. č. 159/3 (trvalý travní porost), parc. č. 163 (zahrada), parc. č.
165/1 (trvalý travní porost), parc. č. 165/2 (trvalý travní porost), parc. č. 166 (zahrada), parc. č. 167
(ostatní plocha), parc. č. 168 (zahrada), parc. č. 170/2 (zahrada), parc. č. 171/2 (zahrada), parc. č. 175/1
(ostatní plocha), parc. č. 175/3 (ostatní plocha), parc. č. 175/4 (zahrada), parc. č. 175/5 (zahrada), parc. č.
175/12 (trvalý travní porost), parc. č. 175/17 (trvalý travní porost), parc. č. 175/19 (trvalý travní porost),
parc. č. 175/22 (ostatní plocha), parc. č. 175/24 (ostatní plocha), parc. č. 176/2 (ostatní plocha), parc. č.
177/1 (ostatní plocha), parc. č. 177/2 (zahrada), parc. č. 177/4 (ostatní plocha), parc. č. 179 (zahrada),
parc. č. 180/1 (zahrada), parc. č. 180/2 (zahrada), parc. č. 182/1 (zahrada), parc. č. 185/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 185/2 (ostatní plocha), parc. č. 186/2 (zahrada), parc. č. 188 (zahrada), parc. č. 192/1
(zahrada), parc. č. 193/1 (ostatní plocha), parc. č. 193/2 (ostatní plocha), parc. č. 193/3 (ostatní plocha),
parc. č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 197 (zahrada), parc. č. 199/3 (ostatní plocha), parc. č.
207 (zahrada), parc. č. 209/1 (trvalý travní porost), parc. č. 209/4 (ostatní plocha), parc. č. 209/8 (ostatní
plocha), parc. č. 211 (zahrada), parc. č. 213/3 (zahrada), parc. č. 215 (zahrada), parc. č. 217/1 (trvalý
travní porost), parc. č. 217/2 (ostatní plocha), parc. č. 217/3 (ostatní plocha), parc. č. 219 (trvalý travní
porost), parc. č. 223/1 (zahrada), parc. č. 223/2 (zahrada), parc. č. 231/1 (zahrada), parc. č. 233 (zahrada),
parc. č. 234 (trvalý travní porost), parc. č. 235 (zahrada), parc. č. 239 (zahrada), parc. č. 248/2 (trvalý
travní porost), parc. č. 249/1 (ostatní plocha), parc. č. 249/3 (trvalý travní porost), parc. č. 250 (zahrada),
parc. č. 251 (zahrada), parc. č. 253/1 (zahrada), parc. č. 256 (zahrada), parc. č. 263/2 (zahrada), parc. č.
265 (zahrada), parc. č. 275/3 (zahrada), parc. č. 280 (trvalý travní porost), parc. č. 282/2 (trvalý travní
porost), parc. č. 283 (zahrada), parc. č. 284 (ostatní plocha), parc. č. 285 (zahrada), parc. č. 289/3 (trvalý
travní porost), parc. č. 293/1 (zahrada), parc. č. 296 (zahrada), parc. č. 303 (zahrada), parc. č. 306
(zahrada), parc. č. 308/2 (ostatní plocha), parc. č. 338 (ostatní plocha), parc. č. 399/1 (zahrada), parc. č.
400/3 (zahrada), parc. č. 401 (trvalý travní porost), parc. č. 408 (trvalý travní porost), parc. č. 409
(zahrada), parc. č. 450 (trvalý travní porost), parc. č. 454/1 (zahrada), parc. č. 489/1 (trvalý travní porost),
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parc. č. 489/3 (ostatní plocha), parc. č. 495/1 (trvalý travní porost), parc. č. 495/2 (trvalý travní porost),
parc. č. 495/4 (zahrada), parc. č. 496 (zahrada), parc. č. 499/1 (ostatní plocha), parc. č. 499/2 (ostatní
plocha), parc. č. 500/1 (ostatní plocha), parc. č. 500/2 (trvalý travní porost), parc. č. 500/3 (ostatní
plocha), parc. č. 500/5 (ostatní plocha), parc. č. 500/6 (ostatní plocha), parc. č. 500/10 (ostatní plocha),
parc. č. 500/13 (ostatní plocha), parc. č. 502/1 (ostatní plocha), parc. č. 502/2 (lesní pozemek), parc. č.
504/1 (lesní pozemek), parc. č. 504/6 (zahrada), parc. č. 567 (zahrada), parc. č. 581/1 (ostatní plocha),
parc. č. 583/4 (ostatní plocha), parc. č. 614 (zahrada), parc. č. 616/2 (zahrada), parc. č. 616/4 (zahrada),
parc. č. 616/5 (ostatní plocha), parc. č. 618/2 (ostatní plocha), parc. č. 619 (zahrada), parc. č. 623/1
(ostatní plocha), parc. č. 651/1 (zahrada), parc. č. 655 (zahrada), parc. č. 673 (zahrada), parc. č. 717/2
(zahrada), parc. č. 720 (trvalý travní porost), parc. č. 722/1 (zahrada), parc. č. 722/2 (lesní pozemek),
parc. č. 778 (zahrada), parc. č. 780/3 (ostatní plocha), parc. č. 783 (zahrada), parc. č. 784 (trvalý travní
porost), parc. č. 785/3 (zahrada), parc. č. 786/1 (trvalý travní porost), parc. č. 792 (zahrada), parc. č. 854/1
(trvalý travní porost), parc. č. 857/2 (orná půda), parc. č. 860/4 (ostatní plocha), parc. č. 864/1 (trvalý
travní porost), parc. č. 864/2 (trvalý travní porost), parc. č. 866/1 (zahrada), parc. č. 868 (zahrada), parc. č.
869/1 (zahrada), parc. č. 874/2 (trvalý travní porost), parc. č. 874/4 (trvalý travní porost), parc. č. 874/5
(zahrada), parc. č. 875/1 (zahrada), parc. č. 883 (trvalý travní porost), parc. č. 944 (zahrada), parc. č. 949
(zahrada), parc. č. 955/2 (trvalý travní porost), parc. č. 959 (zahrada), parc. č. 991 (zahrada), parc. č. 994
(trvalý travní porost), parc. č. 995/3 (ostatní plocha), parc. č. 1027/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1050/2
(zahrada), parc. č. 1050/3 (ostatní plocha), parc. č. 1053/1 (ostatní plocha), parc. č. 1053/2 (ostatní
plocha), parc. č. 1053/4 (ostatní plocha), parc. č. 1053/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1053/10 (zahrada),
parc. č. 1053/12 (ostatní plocha), parc. č. 1053/16 (ostatní plocha), parc. č. 1053/18 (ostatní plocha), parc.
č. 1053/19 (ostatní plocha), parc. č. 1054 (ostatní plocha), parc. č. 1059 (ostatní plocha), parc. č. 1061/1
(ostatní plocha), parc. č. 1061/3 (ostatní plocha), parc. č. 1062/1 (ostatní plocha), parc. č. 1062/8 (ostatní
plocha), parc. č. 1063 (ostatní plocha), parc. č. 1065/1 (ostatní plocha), parc. č. 1065/2 (zahrada), parc. č.
1066/1 (ostatní plocha), parc. č. 1066/2 (ostatní plocha), parc. č. 1067 (ostatní plocha), parc. č. 1094
(ostatní plocha), parc. č. 1095/1 (ostatní plocha), parc. č. 1095/2 (ostatní plocha), parc. č. 1099/1 (ostatní
plocha), parc. č. 1099/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1099/5 (ostatní plocha), parc. č. 1099/6 (ostatní
plocha), parc. č. 1114 (ostatní plocha), parc. č. 1120 (ostatní plocha), parc. č. 1122/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1144/2 (ostatní plocha), parc. č. 1145 (ostatní plocha), parc. č. 1151/2 (ostatní plocha), parc. č.
1157 (ostatní plocha), parc. č. 1163 (zahrada) v obci, části obce a katastrálním území Libňatov.
Druh a účel umisťované stavby:
změna stavby – stavební úpravy technické infrastruktury energetického vedení - distribuční vedení
elektrické energie včetně podpěrných bodů
Umístění stavby na pozemku:
umístění stavby na pozemcích je znázorněno v grafické příloze v měřítku 1:1000, č. výkresu 2
projektové dokumentace č. 04708, kterou vyhotovil Ing. Miloš Pluhař, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb v dubnu 2014, vedení prochází převážně středem obce podél silnice
II/304 a III/3041 a vodního roku Maršovka
Určení prostorového řešení stavby:
změna dokončené stavby – stavební úpravy: výměny podpěrných bodů dřevěných za nové betonové
z předpjatého betonu ve většině případů v místě stávajících, umístění nových betonových
podpěrných bodů a v nepřístupném terénu dřevěných bezpatkových, případně jejich posunutí;
nadzemní kabelové vedení čtyřvodičové o jmenovitém napětí 3x230/400V, 50 Hz, stočenými
hliníkovými vodiči s polyetylenovou izolací; zemní kabelové vedení čtyřžilové 1 kV o jmenovitém
napětí 3x230/400 V-50Hz, přípojky závěsným kabelem nebo zemním kabelovým vedením, celková
délka vedení 4,50 km
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
-

všechny pozemky dotčené stavbou nebo výměnou podpěrných bodů a vrchního nebo zemního
kabelového vedení a vzniklým ochranným pásmem dle ustanovení § 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) ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo vzniká dnem
nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním
stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem
uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
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II. Stanoví v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona podmínky pro využití a
ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou
přípravu stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, výkres č. 2 v měřítku 1:1000
projektové dokumentace č. 04708, kterou vypracoval Ing. Miloš Pluhař, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb, v dubnu 2014. Ověřená situace umístění stavby bude žadateli
doručena po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí.
2. Provádět stavbu jako zhotovitel smí jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Žadatel, nebo jím pověřená osoba oznámí
stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele před zahájením prací na stavbě. Jakékoliv
změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
3. Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyplývající z uzavřených smluv: Smlouva o
podmínkách zřízení stavby a provozu energetického vedení a zařízení a smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene; Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu stavby; Smlouvy o právu provést stavbu.
4. Při provádění stavby je nutno respektovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů;
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a další související předpisy.
5. O zahájení prací na stavbě je žadatel, případně jím pověřená osoba, povinen v dostatečném
předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené.
6. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby upraveny do původního stavu – v případě
zatravněných pozemků osety travním semenem, v případě zpevněných ploch jejich doplněním.
7. Práce na stavbě budou prováděny mimo noční dobu, tj od 6,00 do 22,00 hod a nebudou přesahovat
limity stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví a jeho prováděcích předpisů.
8. V případě užití pozemní komunikace jiným, než obvyklým způsobem musí stavebník nebo jím
pověřená osoba v dostatečném časovém předstihu zajistit povolení zvláštního užívání komunikace
(v případě místní komunikace se žádost podává na ObÚ v Libňatově, v případě komunikace II/304
a III/3041 se žádost podává na MěÚ Trutnov). Případné znečištění komunikace, které způsobí nebo
může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, vzniklé v souvislosti s prováděním stavebních
nebo montážních prací je žadatel, případně jím pověřená osoba, povinen odstranit neprodleně bez
vyzvání.
9. Stavba bude dokončena do 31.prosince 2016.
10. V území dotčeném umisťovanou stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní vedení: sítě
elektronických komunikací ve vlastnictví Telefónica Czech Republic, vodovod ve vlastnictví obce
Libňatov, vodovod ve vlastnictví vodovodního družstva, elektrické vedení ve vlastnictví ČEZ
Distribuce a.s., trafostanice 35/0,4 kV. Při provádění stavby je nutno respektovat podmínky
k ochraně jednotlivých vedení dle pokynů správců, resp vlastníků sítí.
a)

ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 19.8.2013 č.j. 0100192871: Na Vámi uvedeném
zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice. V případě podzemních energetických zařízení je povinností
stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem pořádat o vytyčení prostřednictvím
Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Energetické
zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění nebo technickými normami zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný
průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik
kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních
vedení nebo trafostanic popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je
k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které
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není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k
poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši poruchovou linku 840 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky
pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních, podzemních vedení a trafostanic.
b)

c)

Telefónica Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 14.10.2013 č.j. 678615/13: Na základě určení
a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření
vydává společnost Telefónica Czech Republic a.s. (dále jen Telefónica) následující vyjádření:
Dojde ke středu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž
existence je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Telefónica.
Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých zákonů stanoveno rozsahem 1,50 m po stranách krajního
vedení SEK a není v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK Telefónica vyznačeno. Vyjádření
pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním
povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. Stavebník nebo jím pověřená
třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu poté kdy zjistil, že jeho záměr pro který podal
žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK nejpozději však před
počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do
ochranného pásma SEK a to v pracovní dny od 8,00 do 15,00 prostřednictvím zaměstnance
společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta tel 602485857, e-mail jiri .
buta@telefonica.com. Přeložení SEK zajistí její vlastník společnost Telefónica. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely
přeložení SEK dle bodu 3 tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica
Smlouvu o realizaci překládky SEK. Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené
skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Společnost
Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty
veškeré dostupné informace o SEK. Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost
poskytnuté informace a data užít pouze k účelu pro který mu data byla poskytnuta. Žadatel není
oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat
bez souhlasu společnosti Telefonica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
Telefónica 02 Czech Republic ze dne 16.10.2013, č.j. POS 320/13:
1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí
platného vyjádření o existenci SEK č.j. 678615/13.
2. Pro umístění vedení NN k SEK je nutno dodržet minimální vzdálenosti pro souběh a křížení dle
doporučující normy ČSN 73 6005.
3. V místě křížení zemní trasy SEK s trasou NN musí být SEK uložena v chráničce s přesahem 0,5
m na každou stranu.
4. V místech telekomunikačních podpěr nadzemního vedení je nutno provádět zemní práce tak,
aby nedošlo k uvolnění podpěr v zemi.
5. Úspěšné kolaudační řízení stavby je podmíněno kladným zápisem o kontrole před záhozem
SEK.
6. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1-5, které budou citovány
v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě dalších připomínek.

11. Při projektové přípravě a provádění stavby musí být respektovány požadavky uplatněné ve
stanoviscích dotčených orgánů státní správy:
a) Město Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče vyjádření dne 19.3.2014 č.j.
16946/2014: Z hlediska státní památkové péče nemáme námitek při dodržení následujících
připomínek: Upozorňujeme na skutečnost, že předmětné práce budou prováděny na území s
archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující
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povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů : §
22 odst. 2 cit. zákona: "Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou
stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla
nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického
výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.
Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být
ohroženo provádění archeologických výzkumů." § 23 odst. 2 cit. zákona : "O archeologickém
nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž
územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen
učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému
nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o
archeologickém nálezu dověděl." Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176
odst. l mj. uvádí: "Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k
nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody
anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit." Na
základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému
ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme
nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací
organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Trutnov. Institucemi,
které jsou oprávněny provádět archeologický výzkum v souladu s § 22 odst. 1 cit. zákona jsou
například:
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Mgr. Ondřej Tůma (723 948 756)
Školní 150, 541 01 Trutnov, tel. 499 811 897
e-mail : tuma@muzeumtrutnov.cz
- LABRYS, o.p.s., Mgr. Jan Košťál (774 701 828)
Nám. Republiky 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
e-mail : zavoral@labrys.cz, www.labrys.cz
b) Město Trutnov, odbor životního prostředí stanovisko dne 12.3.2012 č.j. 2012/1660/ŽP/HEJ,
2012/3800/ŽP/REK: Závazné stanovisko - souhlas s trasou nadzemního vedení v katastrálním
území Libňatov. Souhlas s trasou nadzemního vedení pro stavbu "Libňatov - celková rekonstrukce
nn a TS 768" číslo stavby IE-12-2002397 v katastrálním území Libňatov. Důvodem tohoto
souhlasu je skutečnost, že se jedná, z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu, o drobnou
úpravu stávajícího stavu, která nemá podstatný vliv na hospodaření na zemědělské půdě. Jedná se o
rekonstrukci vrchního vedení NN ve stávající i nové trase, umístění nového kabelového vedení a
demontáž stávajícího vedení NN. Dále sdělujeme, že v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č.
334/92 Sb., pro stavbu stožárů a stanic nadzemního vedení není třeba souhlasu s odnětím ze
zemědělského půdního fondu a pro uložení podzemního vedení není třeba souhlasu orgánu
zemědělského půdního fondu v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu č. 334/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů k nezemědělským účelům po dobu
kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu. V případě neplnění
této podmínky je nutno k územnímu řízení požádat náš odbor o vydání souhlasu s odnětím částí
pozemků (které jsou součástí ZPF) ze zemědělského půdního fondu. Žádost nutno podat a doložit
všemi náležitostmi předepsanými § 9 odst. 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád se souhlasy s návrhem trasy nadzemního či podzemního vedení dle § 7 odst. 3 zákona
ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů vydávají
dle § 5 odst. 3 zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších
předpisů formou závazného stanoviska do kterého se nelze odvolat. Případné připomínky (námitky)
musí dotčené osoby (účastníci řízení) uplatnit až při územním (stavebním) řízení, které bude
vedeno příslušným stavebním úřadem.
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c) POLICIE
ČESKÉ
REPUBLIKY
KRAJSKÉ
ŘEDITELSTVÍ
POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov ze dne 13.12.2012, č.j. KRPH237-217/Čj-2012-051006: Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky
v souvislosti s prováděním prací v profilu komunikací, nebo jejich těsné blízkosti musí být
společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleny příslušným silničním
správním úřadem. V případě vlivu stavby na provoz na pozemní komunikaci požadujeme, aby
zhotovitel předložil návrh dopravního značení pro označení pracovních míst na pozemních
komunikacích, nebo v jejich blízkosti jako podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), odst. 2 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní
komunikace ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
d) Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko ze dne 21.3.2012, č.j.
2012/1681/ŽP/REK:
ochrana ovzduší: příslušným orgánem z hlediska ochrany ovzduší je příslušný obecní úřad
odpadové hospodářství: S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu
s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše
uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a
nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci
stavby.
ochrana ZPF: Pro uložení podzemního vedení není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu, v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č.
334/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně
doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu. Pro umístění stožárů nadzemních vedení a
stanic nadzemních vedení není třeba souhlasu s odnětím ze ZPF (§ 9 odst. 2 písm. b) z.č. 334/92
Sb.). V případě rekonstrukce stávajícího vedení není třeba souhlasu s návrhem vrchního vedení dle
§ 7 z.č. 334/92 Sb.
ochrana LP: Vzhledem k tomu, že stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, musí
investor požádat orgán státní správy lesů (Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí) o
souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
ochrana přírody: Z hlediska nám svěřených působností v ochraně přírody a krajiny nemáme ke
stavbě zásadních námitek za předpokladu, že její realizací nedojde k poškození stromů a keřů
rostoucích mimo les (včetně jejich kořenových systémů). V případě nutnosti kácení dřevin se
žádost o povolení podává na ObÚ v Libňatově. Při výkopových pracích požadujeme dodržet ČSN
83 9061 na ochranu dřevin při stavebních pracích.
V případě že by mělo dojít k rekonstrukci části VN požadujeme dodržení §5a) odst. 5 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde je citováno: Každý
kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní nebo podzemní vedení vysokého napětí je povinen opatřit
je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.
e) Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. 2012/3800/ŽP/REK
ze dne 15.6.2012: Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů
podle § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního
zákona žadatele PEN - projekty energetiky, s.r.o. IČ 26011701 souhlas s umístěním a povolením
stavby "Libňatov - celková rekonstrukce nn a TS 768" v k.ú. Libňatov, která se nachází dle
předloženého zákresu v mapě ve vzdálenosti do 50 m od okraje p.p.č. 489/2, 504/7, 488/1, 502/5,
502/3, 859/2, 712 v katastrálním území Libňatov, určených k plnění funkcí lesa.
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků
uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení
sousedních lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření.
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2. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady,
umisťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
3.Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo
k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
4. Nebude požadováno odlesnění v okolních lesních porostech, a to ani následovně.
5. Stavba bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození případnými padajícími
stromy.
6. Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad
nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny
před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kmenů, pádem stromů nebo jejich
částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním pozemků určených k plnění funkcí lesa.
7. Pozemkové parcely č. 722/2, 502/2, 498, 504/1 v katastrálním území Libňatov patří mezi
pozemky určené k plnění funkcí lesa. Tyto pozemky je nutno ošetřit rozhodnutím o odnětí
pozemků pro plnění funkcí lesa ve smyslu § 15 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že nebude pro kabelové vedení vedoucí přes p.p.č. 722/2, 502/2,
498, 504/1 v katastrálním území Libňatov požadováno ochranné pásmo, není třeba pro tuto část
stavby žádat o odnětí pozemků plnění funkcí lesa ani omezení využívání pozemků pro plnění
funkcí lesa.
12. Stavbu lze provést na základě vydaného a vykonatelného územního rozhodnutí o umístění stavby.
Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
13. Při provádění stavby musí být respektováno stanovisko účastníka řízení Lesy České republiky, s.p.
Lesy České republiky, s.p. stanovisko ze dne 24.1.2014 č.j. LCR953/000152/2014 Doplnění
vyjádření č.j. LCR953/003428/2012 ze dne 11.9.2012: ČHP:1-01-02-031 IDVT 10167567 ř. km.
2,400-4,400 Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci
Králové, jakožto správci vodního toku (VT) Maršovka, doplňují výše uvedené vyjádření ze dne
11.9.2012 o následující:
- v několika výjimečných případech, kde není prostor pro umístění sloupu el. vedení mimo
ochranné pásmo, souhlasíme s umístěním v ochranném pásmu - ne blíže než 3 m od břehové hrany
vodního toku
- v jednom případě v blízkosti p.p.č. 102/1 v k.ú. Libňatov, bude provedeno křížení VT překopem křížení bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními
komunikacemi a vedeními, vedení bude umístěno kolmo na osu toku, bude uloženo do kabelové
chráničky; chránička bude provedena v celé délce podchodu a bude ukončena nejblíže ve
vzdálenosti 6 m od břehové hrany koryta vodního toku; vrch chráničky bude v hloubce 1 m pod
dnem koryta toku, jak je uvedeno v předložené části dokumentace
- v místě překopu budou dno a břehy VT v celé délce a šíři stavební rýhy zajištěny záhozem z
lomového kamene o hmotnosti min. 80 kg
- práce na překopu vodního toku budou oznámeny min 10 dní před započetím správci VT
Maršovka p. Petru Jírovi, tel. 606081094, e-mail jira.ost53@lesycr.cz; po dokončení a opevnění
stavební rýhy bude správce přizván k odsouhlasení
- vzhledem k tomu že výše zmíněnou stavbou bude dotčena parcela č. 1158 v k.ú. Libňatov ve
vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky s.p., bude nutné sepsat
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - vyřizuje p. Lada Marešová , Správa toků
- oblast povodí Labe , Hradec Králové, tel. 956953207, e-mail: maresova.ost53@lesycr.cz
- žadatel k sepsání smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku LČR s.p. Hradec
Králové předloží výpis z Pozemkové knihy a o identifikaci, které mu vyhotoví příslušný katastrální
úřad. Žadatel vyzve p. Marešovou emailem k sepsání a zaslání objednávky na katastrální úřad.
Katastrální úřad vyzve žadatele k úhradě a poté mu zašle ověřené kopie Pozemkové knihy a
identifikace
14. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst.
1 písm. e) bodech 4 až 8 lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly
před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními
právními předpisy. Doklady o výsledcích budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce,
zejména:
 stanoviska dotčených orgánů, které hájí zájem podle zvláštních právních předpisů
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 doklad o vytyčení prostorové polohy stavby
 doklady prokazující vlastnosti použitých výrobků, konstrukcí a materiálů dle ustanovení § 156
stavebního zákona
 doklad o provedené kontrole sítí elektronických komunikací v místech křížení nebo souběhů
před záhozem
 doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu
 geodetické zaměření skutečného stavu provedené stavby zhotovené oprávněnou osobou
 dokumentaci skutečného provedení stavby
 doklady prokazující naložení s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 rozhodnutí o odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa ve smyslu § 15 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích, ve znění pozdějších předpisů pro p.p.č. 722/2, 502/2, 498, 504/1 v katastrálním území
Libňatov (v případě vzniku nového ochranného pásma)
 platné revizní zprávy
 další doklady vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a ověřené projektové dokumentace
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Odůvodnění:
Městský úřad v Úpici, odbor výstavby je obecným stavebním úřadem příslušným podle ustanovení § 13
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů jako pověřený obecní úřad dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. Místní příslušnost je ve
věcech týkajících se nemovitosti dána ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů místem, kde se nemovitost nachází.
Vzhledem k datu podání žádosti – 13.11.2013 - bylo v řízení postupováno podle následujících předpisů:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, vyhl. č. 23/2006 Sb., o
technických podmínkách požární ochrany staveb a dalších souvisejících právních předpisů.
Žadatel ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení na základě plné moci zmocněncem společností PEN projekty
energetiky, s.r.o. podal dne 13.11.2013 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel výzvou ze dne 4.12.2014, č.j. Úp-3867/2013 vyzván k doplnění žádosti a řízení
bylo zároveň usnesením přerušeno do 28.2.2014. Žádost byla doplněna dne 28.2.2014.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11.4.2014, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.
Okruh účastníků řízení byl určen podle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona s ohledem na způsob
umístění stavby na pozemcích. Účastníkem řízení je dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) žadatel = ČEZ
Distribuce a.s. v zastoupení na základě plné moci společností PEN projekty energetiky, s.r.o.. Podle
ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn = obec Libňatov, která je navenek zastoupena starostou obce Jaroslavem
Tomešem. Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavební úřad jako účastníky řízení vyzval všechny
vlastníky pozemků dotčených stavbou. Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavební úřad vyzval jako
účastníky územního řízení a vlastníky pozemků a staveb, kteří budou dotčeni vznikajícím ochranným
pásmem vedení. Podle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona tyto účastníky identifikoval stavební
úřad označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Podle ustanovení § 85 odst. 2
písm. c) stavebního zákona jsou účastníky řízení osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
zejm. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Občanské sdružení
nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále
jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů
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státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních
řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.
Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně
specifikována) a dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (§ 23 odst. 9: Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné
společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních
předpisů (dále jen "občanské sdružení") nebo obec dotčená záměrem se stává účastníkem navazujících
řízení podle zvláštních právních předpisů, pokud: podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné
vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku; příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1
uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul; správní úřad rozhodující v
navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení
dotčeny. Ve vedeném správním řízení nebyly dotčeny zájmy chráněné občanskými sdruženími podle
uvedených právních předpisů. Pro identifikaci účastníků řízení byla využita data získaná dálkovým
přístupem do veřejného seznamu evidence katastru nemovitostí. Vzhledem ke skutečnosti, že počet
účastníků vedeného územního řízení je vyšší než 30 bylo v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního
zákona a § 144 správního řádu oznámení o zahájení řízení doručeno účastníkům řízení, vyjma účastníků
řízení uvedených v ustanovení § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a), veřejnou vyhláškou vyvěšenou na
úřední desce a elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup v Libňatově a v Úpici. Účastníkům
řízení uvedeným v ustanovení § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) bylo doručováno v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě na adresu evidovanou v informačním systému
evidence obyvatel prostřednictvím držitele poštovní licence. Osobám, fyzickým i právnickým, u nichž
byla zjištěna datová schránka doručoval stavební úřad do datové schránky v souladu s ustanovením § 18
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Držitel poštovní
licence vrátil správnímu orgánu jako nedoručitelné zásilky pro účastníky řízení Hanu Poláčkovou nar.
1943, Antonína Kašpara nar. 1938 a Zdeňka Strnada nar. 1950 s uvedením důvodu: zemřel. Správní orgán
se obrátil na příslušný notářský úřad s žádostí o určení okruhu potencionálních dědiců po uvedených
zemřelých, neboť dosud ani v jednom případě neproběhlo dědické řízení a není znám právní nástupce
vlastníků (uvedených zemřelých). Na základě sdělení příslušného notářského úřadu stavební úřad
seznámil tyto osoby se zahájením předmětného správního řízení a přiznal jim postavení účastníka řízení.
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu bylo doručeno veřejnou vyhláškou oznámení o
zahájení řízení účastníku řízení – Janě Poláčkové nar. 1988 - jehož pobyt není správnímu orgánu znám a
zásilku se nepodařilo doručit na adresu evidovanou v systému evidence obyvatel. Postavení účastníka
řízení bylo přiznáno rovněž provozovatelům, resp. vlastníkům sítí technické infrastruktury v území.
Při vymezování okruhu účastníků řízení došlo k chybě, kdy postavení účastníka řízení bylo přiznáno
vlastníku stavební parcely číslo 235 Evě a Janovi Písaříkovým namísto správné pozemkové parcely číslo
235 Eduarda Krieglera. Rozhodnutí o vyloučení účastníka řízení – Evy a Jana Písaříkových, kteří nejsou
stavbou ve svých právech dotčeni – nebylo z důvodu procesní ekonomie vydáno. Eduard Kriegler je
účastníkem řízení a zásilka s oznámením o zahájení řízení mu byla doručena. Ze stejného důvodu –
nesprávně uvedený vlastník parcely číslo 67, 256, 265, 306 resp. z důvodu uvedení vlastníka stavební
parcely číslo namísto správně uvedeného vlastníka pozemkové parcely číslo 67, 256, 265, 306 byli jako
účastníci řízení do okruhu účastníků dále zahrnuti Miloslav Tomek, Jiří Pich, Alena Pichová, Libor a
Stanislav Hájkovi, Jaroslav a Iva Pichovi a dále Věra Kadaníková (nar. 2.3.1951), Irena Hejnová.
Okruh účastníků řízení byl upřesňován v průběhu celého správního řízení. Zjištěno bylo, že u některých
účastníků řízení došlo ke změně adresy pro doručování. V případě vlastnictví p.p.č. 866/1 a st.p.č. 87
s budovou č.p. 12 došlo ke změně vlastníka. Stavební úřad proto tyto nové vlastníky zahrnul do okruhu
účastníků řízení.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §
90 stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací: Pro správní území obce Libňatov je vydán ÚZEMNÍ PLÁN
LIBŇATOV, který je účinný od 15.3.2010 a je platný. Nahlédnutím do hlavního výkresu, který je opatřen
ověřovací doložkou, bylo zjištěno, že stavba se nachází převážnou částí v zastavěném území, ale zčásti i
mimo zastavěné a zastavitelné území, kdy se jedná převážně o výměny vedení ve stávající trase –
udržovací práce a v jednom případě se jedná o zřízení zemního kabelového vedení v plochách NSplz –
stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (přírodní, zemědělská, lesnická). Koncepce
energetických zařízení a spojů je zahrnuta v textové části územního plánu (opatřené ověřovací doložkou).
Zásobování elektrickou energií jednotlivých lokalit je řešeno ze stávajících trafostanic s případnou
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výměnou transformátorů, event. vybudováním dalších trafostanic. Stavba „Libňatov – celková
rekonstrukce nn a TS 768“, která je svým charakterem stavební úpravou stávajícího vedení technické
infrastruktury a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení – trafostanice a energetické
vedení - je umístěna v katastrálním území Libňatov ve stabilizovaných plochách s rozdílnými způsoby
využití. Zřízení technické infrastruktury je podmíněně přípustnou funkcí, tj. funkcí u které je nutno
zvažovat případné dopady na funkci hlavní z hlediska hygienického, provozního a architektonického.
Vybudováním a provozováním, resp. provedením stavební úpravy podzemního a nadzemního vedení sítí
technického vybavení nevzniknou žádné hygienické ani provozní omezení, ani z hlediska
architektonického nebude mít stavba negativní vliv na území. Stavební úřad proto dospěl k závěru, že
navrhovaný záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území: V případě, že záměr je v souladu s vydanou platnou
územně plánovací dokumentací, jak bylo výše uvedeno, je v souladu i s cíli a úkoly územního plánování,
protože podle ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanoví základní koncepci rozvoje
území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro
veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro
využití těchto ploch a koridorů. Dle odst. 3 § 43 stavebního zákona územní plán v souvislostech a
podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami
územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Dle odst. 5 § 43 stavebního zákona je územní
plán závazný mj. pro rozhodování v území. Stavební úřad proto dospěl k závěru, že navrhovaný záměr je
v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území. Dle ustanovení § 76 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich
změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na
základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Podle ustanovení § 79 stavebního zákona
rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její
druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní
rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad. Územní řízení je zahájeno na základě podané žádosti.
Náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou upraveny v § 86 stavebního zákona. Stavební úřad
přezkoumal, zda žádost a přikládané podklady jsou úplné a zda je zřejmé co je předmětem žádosti. Žádost
o vydání územního rozhodnutí upravuje § 86 stavebního zákona a byla podána na předepsaném formuláři
dle vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů a obsahuje potřebné údaje. Žádost byla doložena přílohami dle části
„B“:
1. doklad prokazující vlastnické právo žadatele, nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo
opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Tyto doklady se
připojí, pokud nelze práva ověřit v katastru nemovitostí. Žádost byla doložena smlouvami o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu stavby na pozemcích, kde bude umístěn nový
podpěrný bod, nebo provedeno nové nadzemní nebo podzemní vedení. S vlastníky pozemků, kde bude
prováděna pouze výměna (udržovací práce) ve stávající trase bez změny výškového a směrového
uspořádání byly uzavřeny a předloženy stavebnímu úřadu smlouvy o právu provést stavbu. Správa silnic
Královéhradeckého kraje jako vykonavatel vlastnického práva Královéhradeckého kraje – vlastníka
pozemku uzavřela s žadatelem, resp. jeho zástupcem, smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu
energetického vedení a zařízení a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro zřízení
vrchního vedení. Lesy České republiky vydaly souhlas dne 24.1.2014.
2. souhlas vlastníka pozemku/stavby (v případě že je odlišný od žadatele): viz. bod 1.
3. plná moc: doložena plná moc k zastupování ze dne 10.12.2010 zmocnitel ČEZ Distribuce a.s.,
zmocněnec PEN – projekty energetiky s.r.o. jejíž rozsah je specifikován, je opatřena úředně ověřenými
podpisy na Magistrátu města Děčín.
4. seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům a stavbám, na nichž se stavba nebo
změna stavby umisťuje: není připojen
5. seznam a adresy osob, jejichž vlastnické a jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: není připojen
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6. celková situace v měř. kat. mapy včetně parcelních čísel – vzhledem k rozsahu území byla předložena
situace umístění stavby v měř 1:1000
7. u liniových staveb a staveb delších než 1000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých se doklad uvedený v bodě
5. doplní zákresem stavby na mapovém podkladě v měř. 1:10 000 až 1:50 000: délka stavby je 4,50 km,
situace stavby byla předložena v měř. 1:10 000.
8. Dokumentace dle příl. č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb. Předložena byla dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, která obsahuje předepsané části, vypracovaná Ing. Milošem Pluhařem, autorizovaným
inženýrem pro technologická zařízení staveb č. ČKAIT 0701314. Dokumentace svým rozsahem a
členěním odpovídá ust. § 1a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její příloze č. 1.
Z dokumentace je zřejmé, co je předmětem územního rozhodnutí a jeho rozsah. Zpracování dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí je vybranou činností ve výstavbě podle ust. § 158 odst. 1 stavebního
zákona a takovou činnost smí vykonávat jen osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle
zvláštního právního předpisu tj. zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Miloš Pluhař je oprávněn takovou dokumentaci zpracovat na základě udělené autorizace.
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí obsahuje stanoviska dotčených orgánů a jejich rozhodnutí
potřebná podle zvláštních právních předpisů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem.
9. smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopr. infrastruktury a tech. infrastruktury nebo plánovací
smlouva, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické
infrastruktury: nepřipojeno, nevznikají nové nároky podmíněné jinou stavbou a investicí
10. u výrobků, které plní funkci stavby doklad podle zvláštního právního předpisu: nejedná se o výrobek
11. stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán
vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti: nedotýká se takové
lokality
12. stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP: nebylo vydáno
13. dokumentace vlivů na ŽP, bude-li posouzení probíhat v rámci územního řízení: nepožaduje se
Záměr musí být v souladu s obecnými požadavky na využívání území, které stanoví vyhl. č. 501/2006 Sb.
v platném znění. Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich, rozhodování o
nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, stanoví část třetí a čtvrtá
vyhlášky. Konkrétní požadavek na sítě technického vybavení území stanoví § 24 odst. 1. Dle uvedeného
ustanovení se rozvodná zařízení v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Předmětný záměr je
v převážné většině udržovací prací na stávajícím vrchním vedení se zachováním výškového i směrového
uspořádání. Část vrchního vedení bude demontována a nahrazena novým vrchním vedením v kratších
trasách a v bezpečnějších vzdálenostech od silnice II. a III. třídy a za respektování ochranného pásma
vodního toku Maršovka. Záměr není novou stavbou, ale stavební úpravou stávajícího vedení, kdy
stavebně technické provedení nových částí vedení jako podzemních s navázáním na stávající vrchní
vedení by bylo komplikované. § 24e stanoví požadavky na zařízení, uspořádání a vybavení staveniště.
Zásady organizace výstavby obsahuje předložená projektová dokumentace a s uvedeným ustanovením
není v rozporu. Stavební úřad nezjistil rozpor s vyhl. č. 501/2006 Sb.
Požadavky vyhl.č . 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb
se vzhledem k charakteru stavby neuplatní, jedná se o stavbu neuvedenou v ustanovení § 2 vyhlášky.
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: Záměr nemá vliv na dopravní
infrastrukturu. Přístup na pozemky pro stavbu je zajištěn ze stávajících pozemních komunikací ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje a obce Libňatov. Požadavky na technickou infrastrukturu jsou
obsaženy v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích jednotlivých vlastníků, resp. správců dotčených sítí
technické infrastruktury. Na základě uvedených stanovisek byly stanoveny podmínky pro projektovou
přípravu a provedení stavby. Stanoviska vydali: ČEZ Distribuce a.s. dne 19.8.2013, č.j. 0100192871,
TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, a.s. dne 14.10.2014 č.j. 678615/13, obec Libňatov č.j. 231/2013 ze
dne 13.9.2013.
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů (Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
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předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí dne 12.3.2012, č.j. 2012/1660/ŽP/HEJ – závazné
stanovisko – souhlas s trasou nadzemního vedení. Souhlas obsahuje podmínky, které byly
zapracovány do podmínek pro projektovou přípravu a provedení stavby.
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 21.3.2012, č.j. 2012/1681/ZP/REK –
souhrnné stanovisko odboru životního prostředí k projektové dokumentaci z hlediska jednotlivých
složek životního prostředí. Souhrnné stanovisko obsahuje podmínky, které byly zapracovány do
podmínek pro projektovou přípravu a provedení stavby.
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 15.6.2012, č.j. 2012/3800/ZP/REK – závazné
stanovisko – souhlas s umístěním a povolením stavby která se nachází ve vzdálenosti do 50 m od
okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa. Stanovisko obsahuje podmínky, které byly
zapracovány do podmínek pro projektovou přípravu a provedení stavby.
- Česká republika – Ministerstvo obrany ze dne 28.3.2012, č.j. 2283/19655-ÚP/2012-1420 – závazné
stanovisko z hlediska zájmů obrany státu, které neobsahuje podmínky.
- Policie České republiky, územní odbor Trutnov ze dne 13.12.2012, č.j. KRPH-237-217/Čj-2012051006 - vyjádření k projektové dokumentaci, které je souhlasné a obsahuje podmínky.
- Obecní úřad Libňatov vydal dne 11.9.2013, č.j. 227/2013 Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
komunikace pro provedení výkopu a uložení nového kabelového vedení, pro umístění podpěrných
bodů a k umístění nového pojistkového pilíře. Pro zvláštní užívání byly stanoveny podmínky.
Rozhodnutí je vykonatelné.
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče vydal vyjádření dne 19.3.2014 č.j.
16946/2014, kterým byly stanoveny podmínky pro provádění prací na území s archeologickými
nálezy.
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov vydal souhlasné
stanovisko dne 24.2.2014 č.j. HSHK-425-2/2014 bez stanovení podmínek.
Žádné z výše uvedených stanovisek není zamítavé. Všechny uplatněné podmínky byly zapracovány do
podmínek pro projektovou přípravu a provedení stavby, vzhledem ke skutečnosti, že pro stavbu již
nebude vydáváno stavební povolení, v němž by mohly být podmínky pro provádění stavby uplatněny.
Podmínky nejsou ve vzájemném rozporu.
V průběhu vedeného správního řízení byl záměr projednán s účastníky řízení, zejména při místním šetření
konaném dne 11.4.2014 v Libňatově. Přítomní účastníci řízení byli seznámení s předmětem záměru,
dokumentací pro vadání územního rozhodnutí a nashromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí.
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
- Lesy České republiky, s.p. stanovisko ze dne 24.1.2014 č.j. LCR953/000152/2014 Doplnění
vyjádření č.j. LCR953/003428/2012 ze dne 11.9.2012: ČHP:1-01-02-031 IDVT 10167567 ř. km.
2,400-4,400 Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové,
- Jiří Komůrka připomínka ze dne 11.4.2014 č.j. do protokolu: Žádám umístění kabelu přípojky k
pravému trámu nad štítovými okny, aby nebyl před oknem (min 0,20 m nad horním okrajem okna) a
oznámení zahájení prací
- Zdeněk Jirouch připomínka ze dne 11.4.2014 č.j. do protokolu: Žádám o účast před zahájením prací
- Vladimír Teichman připomínka ze dne 11.4.2014 č.j. do protokolu: Požaduji přesunutí sloupu v trase
vedení na p.p.č. 1062/1 směrem k Úpici (blíž ke st.p.č. 271)
- Zdeňka Mlčáková připomínka ze dne 11.4.2014 č.j. do protokolu: Požaduji posunutí sloupů v trase
vedení na p.p.č. 130/4 a 135
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Zdeněk Vít připomínka ze dne 11.4.2014 č.j. do protokolu: Požaduji zajistit nepřejíždění mechanizace
těžší než 2,5 t přes stávající dešťovou kanalizaci uloženou mezi obecní komunikací a příjezdovou
cestou
Ing. Zdenka Adamiecová připomínka ze dne 11.4.2014 č.j. do protokolu: Požaduji prověření kontroly
velikosti kotvy sloupu č. 121
Petr Kukrál připomínka ze dne 11.4.2014 č.j. do protokolu: požaduji posunutí sloupu v trase vedení
více do cípu pozemku
Správa silnic Královéhradeckého kraje připomínka ze č.j. 49/TU/Ja/BVB/13/F: Uživatel stavby budoucí oprávněný z věcného břemene, která bude umístěna na dotčené nemovitosti vlastníka bude
oprávněným a budoucím provozovatelem zařízení, rozvodu Libňatov - celková rekonstrukce nn a TS
768 v silnici II/304, staničení 5,100 -6,150 km v Libňatově v délce 169 m (vrchní vedení) a silnice
III/3041 ve staničení 0,00-1,200 km v Libňatově v délce 88 m (vrchní vedení)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Trutnov připomínka
ze dne 2.4.2014 č.j. UZSVM/HTU/2695/2014-HTUM: V současné době probíhá dědické řízení ve
věci projednání dědictví po panu Zdeňku Stnadovi. Dosud nebyl proveden soupis aktiv a pasiv a
nelze určit, zda předmětný majetek připadne České republice, proto v této fázi nemůže Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových k předmětnému řízení podat jakékoliv vyjádření.

Připomínkám Lesů České republiky, s.p., Jiřího Komůrky, Zdeňka Jiroucha, Vladimíra Teichmana,
Zdeňky Mlčákové, Zdeňka Víta, Ing. Zdeňky Adamiecové, Petra Kukrála a Správy silnic bylo vyhověno
zahrnutím připomínek do dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a situace umístění stavby.
Podmínky vyplývající z uzavřených smluv jsou projevem individuální oboustranné dohody a jejich
neplatnost může na základě žádosti (žaloby) jedné ze smluvních stran prohlásit pouze soud. Smluvní
strany jsou uzavřenou smlouvou oboustranně vázány. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv
přecházejí na právní nástupce vlastníků, resp. smluvních stran.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: V průběhu vedeného správního řízení nebyly uplatněny ze
strany účastníků řízení žádné námitky.
Stavební úřad rozhodl o podané žádosti ze dne 13.11.2013 žadatele ČEZ Distribuce a.s., kterou v řízení
zastupovala společnost PEN projekty energetiky, s.r.o. o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„Libňatov – celková rekonstrukce NN, TS 768 (číslo stavby IE-12-2002397)“ na pozemcích vpředu
uvedených na základě výše uvedených skutečností o umístění stavby jak bylo výše uvedeno.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu v Hradci Králové, podáním u
Městského úřadu v Úpici, odboru výstavby.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
„otisk úředního razítka“
Bc. Libuše Rückerová v. r.
vedoucí odboru výstavby
Za správnost vyhotovení: Lenka Posdienová
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Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu v Úpici a
Obecního úřadu Libňatov, poslední den této lhůty je dnem doručení. V souladu s ustanovením § 25
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí zveřejňuje i
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Způsobem umožňující dálkový přístup:
Vyvěšeno dne:...............................

Sejmuto dne:......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 12.3.2014.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Obec Libňatov, IDDS: xk9a7ft
sídlo: Libňatov č.p. 148, 542 36 Libňatov
Telefónica Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
ČEZ ICT Services a.s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4
České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, oddělení ochrany sítí, IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
Vladislav Bouz, Mirovická č.p. 1097/24, Kobylisy, 182 00 Praha 82
PhDr. Eva Bouzová, Mirovická č.p. 1097/24, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Marie Antošová, Libňatov č.p. 91, 542 36 Libňatov
Monika Suchá, Libňatov č.p. 98, 542 36 Libňatov
Marta Galuščáková, Polní č.p. 128, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Martin Křídlo, Severní č.p. 950/9, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2
Michal Galuščák, Libňatov č.p. 81, 542 36 Libňatov
Oldřich Falta, Libňatov č.p. 99, 542 36 Libňatov
Jaroslav Efler, Libňatov č.p. 64, 542 36 Libňatov
Miloslav Jirásek, Libňatov č.p. 61, 542 36 Libňatov
Zbyněk Bárta, Libňatov č.p. 89, 542 36 Libňatov
Tomáš Endlich, Libňatov č.p. 172, 542 36 Libňatov
Jaroslava Bártová, Libňatov č.p. 89, 542 36 Libňatov
Manfred Widenský, Na pilíři č.p. 25, 542 01 Žacléř 1
Jana Widenská, Na pilíři č.p. 25, 542 01 Žacléř 1
Petr Stejskal, Libňatov č.p. 144, 542 36 Libňatov
Ludmila Stejskalová, Libňatov č.p. 144, 542 36 Libňatov
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Lubomír Kábrt, Libňatov č.p. 23, 542 36 Libňatov
Stanislava Kábrtová, Libňatov č.p. 23, 542 36 Libňatov
Ing. Pavel Semerád, Jiránkova č.p. 1136/4, Řepy, 163 00 Praha 618
Ing. Zuzana Semerádová Bryndová, Dolní Malá Úpa č.p. 115, 542 27 Malá Úpa
Stanislava Koryčanská, třída SNP č.p. 859/61, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Aleš Roubal, Černilov č.p. 620, 503 43 Černilov
Jiří Komůrka, Bezručova č.p. 124, 542 32 Úpice
Jiří Srdínko, Milady Horákové č.p. 1064/43, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
Zdeněk Jirouch, Libňatov č.p. 21, 542 36 Libňatov
Danuše Jirouchová, Libňatov č.p. 21, 542 36 Libňatov
Helena Mádrová, Libňatov č.p. 34, 542 36 Libňatov
Šárka Kalužničinová, Ing., Libňatov č.p. 73, 542 36 Libňatov
Libor Hanuš, Libňatov č.p. 36, 542 36 Libňatov
Bc. Jan Kábrt, Novovysočanská č.p. 158/23, 190 00 Vysočany (Praha 9)
Jaroslav Rejdák, Libňatov č.p. 92, 542 36 Libňatov
Eduard Kriegler, Libňatov č.p. 84, 542 36 Libňatov
Josef Teichman, Libňatov č.p. 37, 542 36 Libňatov
Jiřina Teichmanová, Libňatov č.p. 37, 542 36 Libňatov
JUDr. Vladimír Řezníček, Oskara Nedbala č.p. 678, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
JUDr. Jaroslava Řezníčková, Oskara Nedbala č.p. 678, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Ing. Martin Plovajko, Slévárenská č.p. 605, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Edita Keplová, Libňatov č.p. 105, 542 36 Libňatov
Marie Řeháková, Želivského č.p. 3, 542 32 Úpice
Marie Bejrová, Libňatov č.p. 75, 542 36 Libňatov
Petr Bejr, Libňatov č.p. 75, 542 36 Libňatov
Ivo Teichman, Libňatov č.p. 19, 542 36 Libňatov
Jiří Kubasa, Libňatov č.p. 52, 542 36 Libňatov
Jana Kubasová, Libňatov č.p. 52, 542 36 Libňatov
Jaroslav Borůvka, Hajnice č.p. 208, 544 66 Hajnice
Pavel Borůvka, Havlovice č.p. 149, 542 32 Úpice
Raisa Borůvková, Libňatov č.p. 110, 542 36 Libňatov
Ivan Šebesta, Jiráskova č.p. 573, 517 24 Borohrádek
Marta Šebestová, Smetanovo nábřeží č.p. 1183/4, 500 02 Hradec Králové 2
Dušan Petřík, Kpt.Jaroše č.p. 329, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Irena Petříková, Kpt.Jaroše č.p. 329, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Yannick Pierre Maravaud, Přemyslova 447/109, Mikovice 278 01 Kralupy nad Vltavou
Soňa Radová, Nad Zlíchovem 459/22, Hlubočepy, 152 00 Praha
Karel Bouda, Na Hrázi č.p. 141/21, 290 01 Poděbrady III
Eva Boudová, Na Hrázi č.p. 141/21, 290 01 Poděbrady III
Lukáš Holý, Libňatov č.p. 8, 542 36 Libňatov
Stanislav Teichman, Libňatov č.p. 68, 542 36 Libňatov
Josef Nývlt, Arnošta z Pardubic č.p. 2598, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Blanka Gereczová, Libňatov č.p. 54, 542 36 Libňatov
Pavel Heinrich, Dlouhá č.p. 579, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Petr Heinrich, Dlouhá č.p. 579, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Jana Klimešová, Libňatov č.p. 140, 542 36 Libňatov
Stanislav Zikl, Libňatov č.p. 140, 542 36 Libňatov
Jaroslava Řeháková, Jasmínová č.p. 2604/19, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Vladimír Teichman, Libňatov č.p. 94, 542 36 Libňatov
Jaroslav Kasper, Pod městem č.p. 624, 542 32 Úpice
Václav Souček, Libňatov č.p. 4, 542 36 Libňatov
Alena Bílková, Nad Roklí č.p. 160, Voletiny, 541 01 Trutnov 1
Petra Kubcová, Bezručova č.p. 427, 542 32 Úpice
Josef Teichman, Libňatov č.p. 76, 542 36 Libňatov
Pavel Hlavica, Libňatov č.p. 47, 542 36 Libňatov
Petra Hlavicová, Libňatov č.p. 47, 542 36 Libňatov
Miloslav Špringer, Kalná Voda č.p. 42, 542 23 Mladé Buky
Marie Špringerová, Kalná Voda č.p. 42, 542 23 Mladé Buky
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Zdeňka Mlčáková, Libňatov č.p. 66, 542 36 Libňatov
Jaromír Kadaník, Libňatov č.p. 126, 542 36 Libňatov
Lada Zvarová, Libňatov č.p. 77, 542 36 Libňatov
Gabriel Zvara, Libňatov č.p. 77, 542 36 Libňatov
Jaromír Kadaník, Libňatov č.p. 126, 542 36 Libňatov
Věra Kadaníková, Libňatov č.p. 126, 542 36 Libňatov
Jaroslav Rykr, Nová Závoď č.p. 1037, 542 32 Úpice
Marta Rykrová, Nová Závoď č.p. 1037, 542 32 Úpice
Ing. Josef Vojtěch, Bieblova č.p. 1762/11, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Zdeňka Vojtěchová, Bieblova č.p. 1762/11, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Marcela Vojtěchová, Na Sluneční Stráni č.p. 245, 542 25 Janské Lázně
Marcela Franzová, Libňatov č.p. 113, 542 36 Libňatov
Jana Franzová, Libňatov č.p. 113, 542 36 Libňatov
Petr Seidl, Libňatov č.p. 118, 542 36 Libňatov
Petr Matěna, Havlovice č.p. 287, 542 32 Úpice
Ludmila Kadaníková, U Panelárny č.p. 281, 503 02 Předměřice nad Labem
Dita Hejnová, Libňatov 120, 542 36 Libňatov
Josef Šévl, Libňatov č.p. 123, 542 36 Libňatov
Ludmila Šévlová, Libňatov č.p. 123, 542 36 Libňatov
Milada Buryšková, Libňatov č.p. 143, 542 36 Libňatov
Jitka Svědíková, Libňatov č.p. 7, 542 36 Libňatov
Miloš Gabriel, Libňatov č.p. 155, 542 36 Libňatov
Jaroslava Gabrielová, Libňatov č.p. 155, 542 36 Libňatov
Petr Vácha, M. Pujmanové č.p. 288, Kryblice, 541 01 Trutnov 1
Eva Váchová, M. Pujmanové č.p. 288, Kryblice, 541 01 Trutnov 1
Miloslav Hejna, Libňatov č.p. 151, 542 36 Libňatov
Jaroslava Ročňáková, Pod Skalkou č.p. 1006, 542 32 Úpice
Jaroslav Dušička, Macharova č.p. 807, 542 32 Úpice
Petr Dušička, Macharova č.p. 807, 542 32 Úpice
Jiří Řezníček, Nová Závoď č.p. 930, 542 32 Úpice
Jiljí Kosinka, Libňatov č.p. 165, 542 36 Libňatov
Jana Kosinková, Libňatov č.p. 165, 542 36 Libňatov
Jan Török, Náchodská č.p. 342, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Milena Gabrielová, Libňatov č.p. 31, 542 36 Libňatov
Ing. Vladimír Valda, Papírníkova č.p. 611/19, Kamýk, 142 00 Praha 411
Mgr. Irena Semerádová, Šaldova č.p. 418/11, Karlín, 186 00 Praha 86
Michal Zvara, Libňatov č.p. 77, 542 36 Libňatov
Radek Kadaník, Libňatov č.p. 145, 542 36 Libňatov
Renata Kadaníková, Nerudova č.p. 241, Teplice Nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují
Vratislav Kašpar, Libňatov č.p. 145, 542 36 Libňatov
Margita Kašparová, Libňatov č.p. 145, 542 36 Libňatov
Jaroslav Balcar, Libňatov č.p. 152, 542 36 Libňatov
Josef Teichman, Libňatov č.p. 37, 542 36 Libňatov
Jiřina Teichmanová, Libňatov č.p. 37, 542 36 Libňatov
Radomír Hejna, Libňatov č.p. 183, 542 36 Libňatov
Josef Jindra, Libňatov č.p. 39, 542 36 Libňatov
Milena Jindrová, Libňatov č.p. 39, 542 36 Libňatov
MVDr. František Čermák, Slotov č.p. 40, Heřmanice, 544 43 Kuks
Jaroslav Rejdák, Libňatov č.p. 184, 542 36 Libňatov
Zdenka Rejdáková, Libňatov č.p. 184, 542 36 Libňatov
Miroslav Wopelka, Libňatov č.p. 29, 542 36 Libňatov
Vlastimil Tyml, Libňatov č.p. 26, 542 36 Libňatov
Eva Gregová, Libňatov č.p. 115, 542 36 Libňatov
Jan Berger, Libňatov č.p. 95, 542 36 Libňatov
Josef Endlich, Libňatov č.p. 115, 542 36 Libňatov
Zdeněk Vít, IDDS: 6ezbmuv
trvalý pobyt: Libňatov č.p. 59, 542 36 Libňatov
Marta Vítová, Libňatov č.p. 59, 542 36 Libňatov
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Ivana Faltová, Libňatov č.p. 99, 542 36 Libňatov
Vladislav Efler, DiS., Nuselská 369/100, Michle 1400 Praha
Ing. Vladislav Adamiec, Lovosická č.p. 772/10, Prosek, 190 00 Praha 9
Ing. Zdenka Adamiecová, Lovosická č.p. 772/10, Prosek, 190 00 Praha 9
Jiří Kosinka, Úpská č.p. 533, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
Václav Bičák, Havlíčkova č.p. 65, 504 01 Nový Bydžov
Petra Bičáková, Havlíčkova č.p. 65, 504 01 Nový Bydžov
Milan Vít, Libňatov č.p. 128, 542 36 Libňatov
Josef Kašpar, Hronovská č.p. 824, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Josef Rehák, Libňatov č.p. 48, 542 36 Libňatov
Helena Reháková, Libňatov č.p. 48, 542 36 Libňatov
David Habr, Světlá č.p. 65, Lhota pod Hořičkami, 552 05 Hořičky
Zuzana Müllerová, Palackého č.p. 818, 542 32 Úpice; zastoupen: David Habr, Světlá č.p. 65, Lhota pod
Hořičkami, 552 05 Hořičky
Josef Vlček, Libňatov č.p. 50, 542 36 Libňatov
Mgr. Jitka Petirová, Havlovice č.p. 286, 542 38 Havlovice nad Úpou
Danuška Valdová, Mimoňská č.p. 631/19, Prosek, 190 00 Praha 9
JUDr. Pavel Mikeš, Jižní XV č.p. 1910/4, Záběhlice, 141 00 Praha 41
Lubomír Pavel, Libňatov č.p. 146, 542 36 Libňatov
Věra Pavlová, Libňatov č.p. 146, 542 36 Libňatov
Radovan Spudich, Libňatov č.p. 109, 542 36 Libňatov
Jana Spudichová, Libňatov č.p. 109, 542 36 Libňatov
Mgr. Ph.D. Jan Balcar, Libňatov č.p. 152, 542 36 Libňatov
Jaromír Šévl, Libňatov č.p. 186, 542 36 Libňatov
Jaromír Kadaník, Libňatov č.p. 126, 542 36 Libňatov
Jiří Teichman, Libňatov č.p. 182, 542 36 Libňatov
Vladimír Teichman, Libňatov č.p. 94, 542 36 Libňatov
Vlasta Pokorná, Libňatov č.p. 169, 542 32 Úpice
Marie Kuldová, Libňatov č.p. 42, 542 36 Libňatov
Zdeněk Vít, Husova č.p. 298, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Zdeněk Prouza, Janáčkova č.p. 254, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Miloslava Jirásková, Libňatov č.p. 61, 542 36 Libňatov
Šárka Vlčková, Pod Skalkou č.p. 1015, 542 32 Úpice
Jaroslav Pich, Libňatov č.p. 187, 542 36 Libňatov
Roman Antoš, Libňatov č.p. 91, 542 36 Libňatov
Libor Hanuš, Libňatov č.p. 36, 542 36 Libňatov
Ivo Teichman, Libňatov č.p. 19, 542 36 Libňatov
Vlastimil Riedl, Libňatov č.e. 13, 542 36 Libňatov
Hana Riedlová, Libňatov č.e. 13, 542 36 Libňatov
Libor Falta, Libňatov č.p. 138, 542 36 Libňatov
Jindřich Melničuk, Libňatov č.p. 139, 542 36 Libňatov
Eva Melničuková, Libňatov č.p. 139, 542 36 Libňatov
Adolf Vojtěch, Libňatov č.p. 142, 542 36 Libňatov
Dana Králíková, Libňatov č.p. 190, 542 36 Libňatov
Petr Králík, Libňatov č.p. 190, 542 36 Libňatov
Martina Nahle Králíková, Libňatov č.p. 190, 542 36 Libňatov
Kateřina Králíková, Libňatov č.p. 190, 542 36 Libňatov
Hana Mikotová, Libňatov č.p. 188, 542 36 Libňatov
Jaroslava Součková, Libňatov č.p. 62, 542 36 Libňatov
Vendula Součková, Libňatov č.p. 62, 542 36 Libňatov
Josef Souček, Libňatov č.p. 62, 542 36 Libňatov
Jiřina Petterová, Karolíny Světlé č.p. 2151, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Aleš Kukrál, Lípové náměstí č.p. 264, Poříčí, 541 03 Trutnov 3
Petr Kukrál, Procházkova č.p. 521, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Vladimír Kukrál, Náchodská č.p. 351, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Jan Pavel, Libňatov č.p. 146, 542 36 Libňatov
Alenka Endlichová, Palackého č.p. 1077, 542 32 Úpice
Věra Tomešová, Libňatov č.p. 90, 542 36 Libňatov
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Jaroslav Tomeš, Libňatov č.p. 90, 542 36 Libňatov
Ing. Ivana Čablová, Lacinova č.p. 650/4, 274 01 Slaný 1
Marta Pumrová, Libňatov č.p. 9, 542 36 Libňatov
Milan Horák, Havlovice č.p. 86, 542 38 Havlovice nad Úpou
Renata Teichmanová, Prvomájová č.p. 12, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, Plačice, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Ing. Věra Bubeníčková, Lhota za Červeným Kostelcem č.p. 345, 549 41 Červený Kostelec
Dalibor Poláček, Mírová č.p. 1456, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Jana Břicháčková, Pod Skalkou č.p. 1008, 542 32 Úpice
Ladislav Poláček, Pod městem č.p. 624, 542 32 Úpice
Jana Poláčková, Hilbertova č.p. 112/14, Slezská Ostrava-Muglinov, 712 00 Ostrava 12
Tomáš Poláček, Radeč č.p. 168, 542 32 Úpice, zastoupen : Jana Poláčková, Radeč č.p. 168, 542 32
Úpice
Antonín Grund, U Nádraží č.p. 496, Rokytnice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orl.horách
Miluše Zelená, Benešov č.p. 7, 550 01 Broumov 1
Jan Písařík, Libňatov 159, 542 36 Libňatov
Eva P9saříková, Libňatov 159, 542 36 Libňatov
Miloslav Tomek, Libňatov 18, 542 36 Libňatov
Jiří Pich, Řehákova 905, Červený Kostelec 547 49
Alena Pichová, Řehákova 905, Červený Kostelec, 547 49
Libor Hájek, Libňatov 116, 542 36 Libňatov
Stanislav Hájek, Libňatov 116, 542 36 Libňatov
Iva Pichová, Libňatov 187, 542 36 Libňatov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, odbor odloučené pracoviště Trutnov,
IDDS: x3eftbz
sídlo: Horská č.p. 5, 541 18 Trutnov 1
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b):
osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům st.p.č. 15, 30/1, 36/2, 280, 291, 303, 307
v katastrálním území Libňatov
p.p.č. 21/2, 47/1, 83, 110/2, 175/10, 182/2, 183/3, 192/4, 192/5, 196, 201/1, 226, 269, 275/4, 785/1,
880/1, 955/1, 957, 993/3, 1026/1, 1074, 1158, 1169 v katastrálním území Libňatov
osoby s vlastnickými právy k sousedním stavbám: č.p. 69, č.p. 31
dotčené správní úřady
Město Trutnov, IČO 278360, odbor rozvoje města a územního plánování, IDDS: 3acbs2c
sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Město Trutnov, IČO 00278360, odbor výstavby, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS:
3acbs2c
sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Město Trutnov, IČO 00278360, odbor výstavby, oddělení památkové péče, IDDS: 3acbs2c
sídlo: Slovanské náměstí č.p. 165, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Město Trutnov, IČO 00278360, odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČO 70882525, územní odbor Trutnov, IDDS:
yvfab6e
sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IČO 75151545, DI Trutnov, IDDS: urnai6d
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810, 501 01 Hradec Králové 2
Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
Státní energetická inspekce, IČO 61387584, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS:
hq2aev4
sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 128 01 Praha 2-Nové Město

