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TEL.:
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S-117/2015/Pos
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Bc. Lenka Posdienová
499 859 077
stavebni.odbor@upice.cz

DATUM:

11.6.2015

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
1.4.2015 podal
Obec Libňatov, IČO 00278084, Libňatov 148, 542 36 Libňatov
(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 veřejného osvětlení“
v obci, části obce a katastrálním území Libňatov

(dále jen "stavba") na pozemku:
stavební parcela číslo 13 zastavěná plocha a nádvoří
stavební parcela číslo 92 zastavěná plocha a nádvoří
stavební parcela číslo 294 zastavěná plocha a nádvoří
pozemková parcela číslo 26/3 trvalý travní porost
parc. č. 93/2 ostatní plocha
parc. č. 95/1 zahrada
parc. č. 95/2 zahrada
parc. č. 97 zahrada
parc. č. 98/1 trvalý travní porost
parc. č. 130/3 zahrada
parc. č. 130/4 zahrada
parc. č. 130/9 zahrada
parc. č. 130/13 zahrada
parc. č. 132 trvalý travní porost
parc. č. 134/1 trvalý travní porost
parc. č. 135 zahrada
parc. č. 155/2 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
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parc. č. 167 ostatní plocha
parc. č. 175/8 ostatní plocha
parc. č. 175/22 ostatní plocha
parc. č. 195 zahrada
parc. č. 199/3 ostatní plocha
parc. č. 209/8 ostatní plocha
parc. č. 217/2 ostatní plocha
parc. č. 217/3 ostatní plocha
parc. č. 221 ostatní plocha
parc. č. 263/2 zahrada
parc. č. 280 trvalý travní porost
parc. č. 285 zahrada
parc. č. 495/2 trvalý travní porost
parc. č. 499/1 ostatní plocha
parc. č. 678 trvalý travní porost
parc. č. 679/1 trvalý travní porost
parc. č. 784 trvalý travní porost
parc. č. 847/1 zahrada
parc. č. 1053/1 ostatní plocha
parc. č. 1053/10 zahrada
parc. č. 1053/12 ostatní plocha
parc. č. 1053/16 ostatní plocha
parc. č. 1053/19 ostatní plocha
parc. č. 1061/1 ostatní plocha
parc. č. 1062/1 ostatní plocha
parc. č. 1063 ostatní plocha
parc. č. 1066/1 ostatní plocha
parc. č. 1066/2 ostatní plocha
parc. č. 1094 ostatní plocha
parc. č. 1144/2 ostatní plocha
parc. č. 1145 ostatní plocha
parc. č. 1158 vodní plocha
katastrální území: Libňatov.
Druh a účel umisťované stavby: stavební úpravy veřejné infrastruktury, technická infrastruktura:
veřejné osvětlení
stavební úpravy stávajícího rozvodu veřejného osvětlení v obci Libňatov
část rozvodu provedena výměnou stávajících sloupů, holých vodičů za kabel AES 2 x 25 po
sloupech,
část rozvodu provedena zemním kabelovým vedením vodičem AYKY 4 x 25, uložen v chráničce
napájení veřejného osvětlení z rozvaděče na budově obecního úřadu, připojeno dvěma vývody
osazena svítidla DINGO 70W, část vyhovujících svítidel ponechána a propojena s novým rozvodem
u kabelových rozvodů svítidla osazena na stožárech K6 AMAKO
Umístění stavby na pozemku:
umístění stavby na pozemcích je znázorněno v grafické příloze v měřítku 1:1000, č. výkresu 1
projektové dokumentace č. 32111, kterou vyhotovil Ing. Miloš Pluhař, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb v únoru 2015, vedení prochází převážně středem obce podél silnice
II/304 a III/3041 a vodního roku Maršovka a podél místních komunikací ve středu obce
Určení prostorového řešení stavby:
nadzemní vedení s osazenými svítidly na stožárech, část nových rozvodů provedena jako zemní
kabelové vedení do rýhy v hloubce min 35 cm (chodníky), 70 cm (v místech bez mechanické
ochrany), 100 cm (pod vozovkou).
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavbou jsou dotčeny pozemky, na nichž je stavba umisťována. Ochranné pásmo nevzniká, ani se
nezřizuje.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, výkres č. 1 projektové dokumentace
arch. č. 32111 vypracované Ing. Milošem Pluhařem, autorizovaným inženýrem pro technologická
zařízení staveb č. ČKAIT 0701314.
2. Provádět stavbu jako zhotovitel smí jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. O zahájení prací na stavbě je žadatel, případně jím pověřená osoba, povinen v dostatečném
předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené.
7. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby upraveny do původního stavu – v případě
zatravněných pozemků osety travním semenem, v případě zpevněných ploch jejich doplněním.
8. 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.
9. 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.
10. Stavba bude dokončena do 31.prosince 2016.
11. V území dotčeném umisťovanou stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní vedení: sítě
elektronických komunikací ve vlastnictví Telefónica Czech Republic, nadzemní a podzemní
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. ze dne 11.12.2014, zn. 1071052371: ČEZ Distribuce a.s. souhlasí
s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících
podmínek:
 Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
 Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenost dle platných
technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302 a podmínky uvedené ve vyjádření
o existenci energetického zařízení.
 Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. pro jejich
provozování a údržbu.
 Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
linku pro hlášení poruch 840850860.
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V případě umístění stavby na nemovitost ČEZ Distribuce a.s. a vydáním příslušných povolení od
stavebního úřadu žadatel vypořádá užívací vztah k dotčeným nemovitostem a to před započetím
stavby.
 V případě umístění zařízení VO na zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. bude sepsána smlouva
o umístění zařízení.
b) ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.3.2015, zn. 0100393884: Sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.; souhlas s činností a umístěním stavby
v ochranném pásmu vedení ze dne 4.5.2015, zn.: 1074261254:
 V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice.
 Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon v platném znění. 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 vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních
vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná
akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického
zařízení je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v planém
znění.
 V zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s.
 V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím
zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky 840840840.
 Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení kontaktujte
poruchovou linku 840850860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 Musí být dodrženy obecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech vedení.
 V průběhu stavby a po jejím ukončení nesmí být ohrožen provoz tohoto vedení.
c) O2 Czech Republic a.s. ze dne 8.1.2015, č.j. 503518/15: Vyjádření o existenci elektronických
komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací: 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 § 102 zákona 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 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
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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.
O2 Czech Republic a.s. ze dne 21.4.2015, č.j. POS 361/15: Stanovení podmínek ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. pro stavbu „rekonstrukce
veřejného osvětlení“ :
Pokládka IS v souběhu a křížení se Sek musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73
6005.
V místě křížení s IS je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,50 m
Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí je možno
provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenoi se zemí do ochranného
pásma SEK v min vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem
odkryté SEK.
Při umístění a realizaci stavby budou dodrženy tyto požadavky:
Lesy České republiky s.p. ze dne 4.2.2015, č.j. LCR953/000276/2015: Vyjádření správce
drobného vodního toku: LČR jako správce vodního toku Maršovka souhlasí s křížením vedení
veřejného osvětlení s vodním tokem za těchto podmínek:
Bude dodržena ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními
komunikacemi a vedeními.
Vedení v místech křížení s VT Maršovka bude provedeno ve stejné trase jako stavba spol. ČEZ
Distribuce a.s. „Libňatov – celk. rekonstrukce nn a TS 768“ která byla odsouhlasena vyjádřeními
č.j. LCR953/003428/20125 ze dne 11.9.2012 a č.j. LCR953/000276/2014 ze dne 24.1.2014.
Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné ošetřit dotčení p.p.č. 1158 v k.ú. Libňatov
smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti; tuto smlouvu sepíše Ing.
Katřina Fuglová, Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové, tel. 956953209, e-mail
fuglova.ost53@lesycr.cz a po dokončení stavby bude uzavřena smlouva na věcné břemeno
služebnosti.
Realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v platném znění.
Při vlastní realizaci budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace povrchových vod
ropnými látkami (pohonné hmoty, provozní kapaliny), stavebními hmotami i zeminou; dále
nesmí při realizaci dojít k poškození dna, břehů koryta toku ani břehového porostu
Na březích koryta vodního toku ani v jejich ochranném pásmu (6m od břehové hrany koryta)
nebude skladován žádný materiál nebo výkopek, který by mohl být odtud splaven, tento prostor
též nebude využíván k parkování stavebních vozidel a strojů.
Umisťované zařízení bude v majetku investora a Lesy ČR s.p. neponesou odpovědnost za
poškození tohoto vlivem klimatických činitelů
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 27.1.2015, č.j. 6783/2015: Závazné
stanovisko – souhlas s trasou nadzemního vedení v kat. území Libňatov:
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 ochrany
zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok, včetně doby
potřebné k uvedení půdy do původního stavu.
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 17.2.2015, č.j. 13240/2015:
souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci:
Vodní hospodářství: proti navržené akci není námitek za předpokladu, že tato stavba bude
realizována a následně i užívána v souladu s platnými právními předpisy.
Pokud může stavba ovlivnit vodní poměry, je třeba požádat o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
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Odpadové hospodářství: s odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu
s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 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.
Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. Investor musí požádat orgán státní správy lesů o
souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.
Ochrana přírody: realizací stavby nesmí dojít 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. V případě výkopových prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les je nutné
dodržet normy na ochranu dřevin č. ČSN 839061.
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče ze dne 15.4.2015, č.j.
34674/2015: Vyjádření: 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 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
Stavbu lze provést na základě vydaného a vykonatelného územního rozhodnutí o umístění stavby.
Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
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 zájmy 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 (pokud došlo k nepodstatným odchylkám)
 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
 platné revizní zprávy
 další doklady vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a ověřené projektové dokumentace
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov
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. Městský úřad Úpice, odbor
výstavby je věcně a místně příslušným správním orgánem k vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: „Libňatov - celková rekonstrukce veřejného osvětlení“.
Dnem podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo v souladu s ustanovením § 44 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád v platném znění zahájeno správní řízení.
Vzhledem k datu podání žádosti – 1.4.2015 - stavební úřad v řízení postupoval podle ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon,
podpůrně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) a podle
předpisů vydaných k provedení stavebního zákona na základě zmocnění v ustanovení § 193 a 194,
zejména: vyhl. č. 501/2004 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, vyhl.č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve
znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a souvisejících normových požadavků.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 12.5.2015, 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 = obec Libňatov zastoupená starostou obce
Jaroslavem Tomešem
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) jsou účastníkem řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno: stavební úřad vycházel z principu, že dotčeni jsou všichni vlastníci
sousedních pozemků, kde je vzdálenost vedení od hranice pozemků menší než 2 m. Osoby jsou
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identifikovány v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 14, 17, 28, 30/1, 30/2, 31, 193, 208, 287, 288, 289, 71, 75, 76, 253, 94, 164, 167, 163, 180, 124, 125,
127, 238, 239, 303, parc. č. 8, 10/1, 11/1, 19, 21/1, 21/2, 26/1, 26/2, 27/2, 39, 40, 41, 46, 47/3, 47/7, 265,
270, 275/4, 958/1, 959, 1053/6, 1053/13, 1053/15, 1106/1, 215, 217/1, 220, 223/1, 496, 500/13, 94,
193/3, 196, 197, 201/1, 836, 840/2, 840/3, 844, 1099/1, 175/2, 175/10, 177/2, 183/3, 130/2, 130/7,
130/11, 134/2, 785/1, 785/2, 785/3, 1169, 155/3 v katastrálním území Libňatov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Libňatov č.p. 26, č.p. 28, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 25, č.p. 93, č.p. 164, č.p. 178, č.p. 55, č.p. 138, č.p. 40, č.p.
54, č.p. 143, č.p. 148, č.p. 146, č.p. 151, č.p. 66, č.p. 48 a č.p. 49
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 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 § 27 odst. 1, veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce a elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup
v Libňatově a v Úpici.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány. 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 veřejného osvětlení ve
stávající trase. Koncepce veřejného osvětlení v obci není územním plánem řešena. Stavba „Libňatov –
rekonstrukce veřejného osvětlení“ je svým charakterem stavební úpravou stávajícího vedení technické
infrastruktury a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, 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
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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.
2. souhlas vlastníka pozemku/stavby (v případě že je odlišný od žadatele): viz. bod 1.
3. plná moc: nedotýká se, žadatel jedná samostatně.
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
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
smlouvy, 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
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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. Osazena budou nová svítidla na vyměněné podpěry. 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 11.12.2014, zn 1071052371,
0100393884, O2 Czech Republic, a.s. dne 8.1.2015 č.j. 503518/15, RWE Distribuční služby ze dne
5.12.2015, zn. 5001040659, Ministerstvo obrany České republiky ze dne 2.3.2015, zn. 39466/2015-8201OÚZ-PCE, České radiokomunikace ze dne 8.12.2014, č.j. UPTS/OS/110836/2014, UPC Česká republika
s.r.o. ze dne 5.12.2014, Policie ČR Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje OiKT
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
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.
Stavební úřad vycházel z charakteru stavby a místních poměrů staveniště. V úvahu přichází dotčení těchto
zájmů: chráněných památkovým zákonem (práce v území s archeologickými nálezy), zájmů ochrany
přírody (likvidace odpadů, dotčení zemědělského půdního fondu, ochrana ovzduší, ochrana vody, ochrana
přírody a krajiny, ochrana lesních pozemků), zájmy chráněné zákonem o požární ochraně (stavba, u níž je
prováděn státní požární dozor posuzováním dokumentace stavby). Stanoviska byla vydána a obsahují
souhlas.
Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov ze dne 3.2.2015, č.j.
HSHK-365-2/2015
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Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko ze dne 17.2.2015, č.j.
13240/2015

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí závazné stanovisko – souhlas s trasou
nadzemního vedení ze dne 27.1.2015, č.j. 6783/2015

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče ze dne 15.4.2015, č.j.
34674/2015
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.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Stanoviska účastníků řízení, kterým bylo vyhověno:

LABRYS o.p.s. vyjádření ze dne 3.3.2015, č.j. 7265/2015 týkající se provádění stavby na území
s archeologickými nálezy

Lesy České republiky s.p. ze dne 4.2.2015, č.j. LCR953/000276/2015 – vyjádření správce
drobného vodního toku Maršovka

Smlouva o smlouvě budoucí uzavřená mezi vlastníky nemovitostí a budoucím stavebníkem
(vlastníkem stavby) obcí Libňatov
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – uložení kabelového vedení do p.p.č. 1145
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Územní řízení nebylo vedeno za účasti veřejnosti
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad přezkoumal žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby a dospěl na základě všech výše
uvedených skutečností k závěru:
- Záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území, požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, s
ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
- Umístěním a realizací záměru nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními
právními předpisy, stavba není umisťována v území s výskytem nemovitých nebo národních kulturních
památek ani jinak chráněných území nebo ochranných pásem (vodní zdroje, geologická naleziště, sesuvná
nebo poddolovaná území, lesní půda, národní park, léčivé zdroje, drážní doprava).
- Umístění ani provedení stavby v území si nevyžádá žádné související opatření. Stavba nebude
zdrojem škodlivých imisí.
- Stavba je v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů, 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších
předpisů, 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů.
- Stavba respektuje požadavky na vzájemné odstupy, splňuje požadavky urbanistické, architektonické,
životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové
péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní
osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí, umožňuje údržbu staveb a užívání prostoru mezi
stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.
- Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní
podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity
obsažené v jiných právních předpisech nebude zdrojem látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a
zvířat a pro rostliny, nebude zdrojem uvolňovaných nebezpečných částic v ovzduší, nebude zdrojem
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uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících a nepříznivých účinků elektromagnetického
záření, nebude zdrojem znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy
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

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 20.4.2015.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Libňatov, IDDS: xk9a7ft
sídlo: Libňatov č.p. 148, 542 36 Libňatov
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Miloslav Jirásek, Libňatov č.p. 61, 542 36 Libňatov
Vlastimil Tyml, Libňatov č.p. 26, 542 36 Libňatov
Miloslav Jirásek, Libňatov č.p. 61, 542 36 Libňatov
Renata Teichmanová, Prvomájová č.p. 12, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512
Milena Gabrielová, Libňatov č.p. 31, 542 36 Libňatov
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Manfred Widenský, Na pilíři č.p. 25, 542 01 Žacléř 1
Jana Widenská, Na pilíři č.p. 25, 542 01 Žacléř 1
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
Lukáš Holý, Libňatov č.p. 8, 542 36 Libňatov
Ludovicus Johannes van Leeuwen, De misse č.p. 32, 5401 HT Uden, Nizozemsko
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 Hlavica, Libňatov č.p. 47, 542 36 Libňatov
Petra Hlavicová, Libňatov č.p. 47, 542 36 Libňatov
Vendula Součková, Libňatov č.p. 62, 542 36 Libňatov
Josef Souček, Libňatov č.p. 2, 542 36 Libňatov
Jaroslav Balcar, Libňatov č.p. 152, 542 36 Libňatov
David Habr, Libňatov č.p. 49, 542 36 Libňatov
Zuzana Müllerová, Libňatov č.p. 49, 542 36 Libňatov
Zdeňka Mlčáková, Libňatov č.p. 66, 542 36 Libňatov
Josef Rehák, Libňatov č.p. 48, 542 36 Libňatov
Helena Reháková, Libňatov č.p. 48, 542 36 Libňatov
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
Josef Vlček, Libňatov č.p. 50, 542 36 Libňatov
Miloslav Jirásek, Libňatov č.p. 27, 542 36 Libňatov
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IDDS: vjtg3cb
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
Zdeňka Hlavicová, Libňatov č.p. 47, 542 36 Libňatov
Hypoteční banka a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Česká spořitelna a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Marie Pavlová, Libňatov č.p. 50, 542 36 Libňatov
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 14, 17, 28, 30/1, 30/2, 31, 193, 208, 287, 288, 289, 71, 75, 76, 253, 94, 164, 167, 163, 180, 124, 125,
127, 238, 239, 303, parc. č. 8, 10/1, 11/1, 19, 21/1, 21/2, 26/1, 26/2, 27/2, 39, 40, 41, 46, 47/3, 47/7, 265,
270, 275/4, 958/1, 959, 1053/6, 1053/13, 1053/15, 1106/1, 215, 217/1, 220, 223/1, 496, 500/13, 94,
193/3, 196, 197, 201/1, 836, 840/2, 840/3, 844, 1099/1, 175/2, 175/10, 177/2, 183/3, 130/2, 130/7,
130/11, 134/2, 785/1, 785/2, 785/3, 1169, 155/3 v katastrálním území Libňatov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
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Libňatov č.p. 26, č.p. 28, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 25, č.p. 93, č.p. 164, č.p. 178, č.p. 55, č.p. 138, č.p. 40, č.p.
54, č.p. 143, č.p. 148, č.p. 146, č.p. 151, č.p. 66, č.p. 48 a č.p. 49 v katastrálním území Libňatov
dotčené správní úřady
Město Trutnov, odbor rozvoje města a územního plánování, IDDS: 3acbs2c
sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Město Trutnov, odbor výstavby, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 3acbs2c
sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Město Trutnov, odbor výstavby, oddělení památkové péče, IDDS: 3acbs2c
sídlo: Slovanské náměstí č.p. 165, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Město Trutnov, odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Obec Libňatov, IDDS: xk9a7ft
sídlo: Libňatov č.p. 148, 542 36 Libňatov
ostatní
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI Trutnov, IDDS: urnai6d
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810, 501 01 Hradec Králové 2

