
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   V E L K É   H A M R Y
s t a v e b n í    ú ř a d

Sp.zn. : sú/159/2012 Velké Hamry dne 19.7.2012 
Č.j.    : muvh/1587/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) 
Vyřizuje :  Fajfrová              Telefon   :  483 369 824

ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
IČ 27232425
Teplická 874/8
405 02 Děčín

Věc : 
Územní  rozhodnutí  o  umístění  stavby  "Zlatá  Olešnice  (ppč.729/10),  vedení  NN  + 
přípojka NN"  na ppč. 729/10, 729/11, 1072 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a v obci 
Zlatá Olešnice.

Stavební povolení na stavbu "Zlatá Olešnice (ppč.729/10), vedení NN + přípojka NN" na 
ppč. 729/10, 729/11, 1072 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a v obci Zlatá Olešnice.

R O Z H O D N U T Í

      Městský  úřad ve Velkých Hamrech, stavební úřad, obdržel  dne 7.11.2011 žádost firmy ČEZ 
DISTRIBUCE, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě 
plné moci firmou BIMONT s.r.o., IČ 47781262, se sídlem České mládeže 713/122, 460 08 Liberec 8 
(dále  jen  "stavebník"),  o  vydání  územního  rozhodnutí  o  umístění  stavby nebo  zařízení  (dále  jen 
„územní rozhodnutí o umístění stavby“) stavby "Zlatá Olešnice (ppč.729/10), vedení NN + přípojka 
NN"  na ppč. 729/10, 729/11, 1072 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a v obci Zlatá Olešnice. 
Současně stavebník podal žádost o stavební povolení na uvedenou stavbu.
      Městský úřad ve Velkých Hamrech, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 
13  odst.  1  písm.  g)   zákona  č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu,  ve  znění 
pozdějších (dále jen „stavební zákon“),  spojil  podle § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební 
řízení a v tomto řízení přezkoumal výše uvedenou žádost stavebníka podle § 84 až 90 a § 109 až 114 
stavebního zákona. Na základě tohoto přezkoumání a prokázání stavebníka, že má právo založené 
smlouvou provést  stavbu na těchto pozemcích   par.č.  729/10,  729/11,  1072 v k.ú.  Zlatá  Olešnice 
Navarovská a v obci Zlatá Olešnice.       

I.   Vydává  podle § 79 a 92 stavebního zákona a vyhlášky č.503/2006 Sb.,  o podrobnější  úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ú z e m n í    r o z h o d n u t í    o    u m í s t ě n í    s t a v b y
"Zlatá Olešnice (ppč.729/10), vedení NN + přípojka NN" na ppč. 729/10, 729/11, 1072

 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a v obci Zlatá Olešnice.

II.   Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í    p o v o l e n í
"Zlatá Olešnice (ppč.729/10), vedení NN + přípojka NN" na ppč. 729/10, 729/11, 1072

 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a v obci Zlatá Olešnice.
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Rozhodnutí ze dne 19.7.2012 , spis.zn.: sú/159/2012

Popis stavby: 
SO 01 - Nové vrchní vedení NN - ze stávajícího sloupu bude vyvedeno nové vrchní vedení NN a 
povede po novém sloupu na par.č.1072 a bude ukončené na novém sloupu  na hranici par.č.1072 a 
729/11.
SO 02 - Stavební úprava vedení NN - z nové pojistkové skříně na novém sloupu bude sveden nový 
kabel do země, povede podél hranice par.č.729/11, kde bude umístěn první pilíř  pro par.č.729/11. 
Nový kabel povede dále až na par.č.729/10, kde bude ukončen v novém pilíři. 

Umístění shora uvedených staveb je zakresleno v ověřené Situaci v měřítku 1:500, výkres 
č.1, která je nedílnou součástí dokumentace k územnímu  řízení a stavebnímu řízení.

Pro umístění a provedení povolované stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na par.č.729/10, 729/11 a 1072 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a v obci 

Zlatá Olešnice tak, jak je zakresleno v situaci ověřené projektové situace (výkres č.1, měř. 1:500).
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním 

řízení, kterou vypracované Ing. Stanislavem Bílkem, ČKAIT 0500471.
3. Při  provádění stavby  musí být dodrženy podmínky  Telefonica O2, a.s., ze dne 18.5.2012 

pod č.j.85930/12
• Stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  je  povinen  při  provádění  jakýchkoliv  činností,  zejména 

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními 
předpisy,  technickými  a  odbornými  normami  (včetně  doporučených),  správnou  praxí  v oboru 
stavebnictví  a  technologickými  postupy  a  učinit  veškerá  opatření  nezbytná  k  tomu,  aby  nedošlo 
k poškození nebo ohrožení  SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, 
že  SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny 
právními  předpisy.  Ochranné  pásmo  podzemního  komunikačního  vedení činí  1,5  m  po  stranách 
krajního vedení.

• Stavebník,  nebo jím pověřená třetí  osoba,  je povinen obrátit  se na POS v každé situaci,  kdy hrozí 
poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

• Stavebník,  nebo jím pověřená třetí  osoba,  je povinen obrátit  se na POS v každé situaci,  kdy hrozí 
poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK

• Při  projektování  stavby,  rekonstrukce  či  přeložky  vedení  a  zařízení  silových  elektrických  sítí, 
elektrických  trakcí  vlaků  a  tramvají  je  stavebník  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  povinen  před 
zahájením  správního  řízení  na  správním  úřadě  kontaktovat  pracovníka  POS  ve  věci  posouzení 
nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavební nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při 
projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů a katodovou ochranou.

• Při  projektování  stavby,  při  rekonstrukci,  která  se  nachází  v  ochranném  pásmu  radiových  tras 
společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných 
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení 
ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za 
účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m 
je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách 
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

• jakékoliv  činnosti  v  blízkosti  vedení  SEK je  stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  povinen 
respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k 
SEK.

• Ochranné  pásmo  PVSEK činí  zpravidla 1,5  m po stranách  krajního vedení.  Na trasách  PVSEK do 
vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět 
žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase  PVSEK (včetně ochranného pásma) 
jakkoliv  měnit  niveletu terénu,  vysazovat  trvalé  porosty ani  měnit  rozsah  a konstrukci  zpevněných 
ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

• Stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  je  povinen  výkopové  práce  v  blízkosti  sloupů  NVSEK 
provádět  v takové vzdálenosti,  aby nedošlo k narušení  jejich stability,  to vše za dodržení  platných 
právních  předpisů,  technických  a  odborných  norem  (včetně  doporučených),  správné  praxi  v oboru 
stavebnictví a technologických postupů. 

• Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí  osoba,  povinen  respektovat  výšku  vedení  nad  zemí,  případně  potřebnou  změnu  výšky  vedení 
projednat s POS.
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Rozhodnutí ze dne 19.7.2012 , spis.zn.: sú/159/2012

4. Při stavbě budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 02.11.2011 pod č.0100012528
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 45 odst.(8) a (10) zakázáno :
• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 

jako i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• provádět  činnosti,  které  by  mohly  ohrozit  spolehlivost  a  bezpečnost  provozu  těchto  zařízení  nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob,
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky :
• Dodavatel  prací  musí  před  zahájením  prací  zajistit  vytyčení  podzemního  zařízení  a  prokazatelně 

seznámit  pracovníky,  jichž  se  to  týká,  s jejich  polohou  a  upozornit  na  odchylky  od  výkresové 
dokumentace

• Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě 
provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.

• Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí 
být dodržena Vyhl.č.324/90 Sb.

• Místa  křížení  a  souběhy  ostatních  zařízení  se  zařízeními  energetiky  musí  být  vyprojektována   a 
provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.

• Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru SČE, a.s. zahájení prací minimálně 3 
pracovní dny předem.

• Při  potřebě  přejíždění  trasy  podzemních  vedení  vozidly  nebo  mechanizmy  je  třeba  po  dohodě 
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

• Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být  za vypnutého 
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

• Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar SČE, a.s.) vyzván 
ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si SČE, a.s. 
právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

• Při záhozu musí být  zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí  proti 
mechanickému poškození.

• Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
• Každé poškození zařízení SČE, a.s. musí být  okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v 

mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo tel. 800 900666 – zákaznická linka)
• Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
• Po dokončení stavby SČE, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou 

budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení SČE, a.s. Případné opravy nebo 
rekonstrukce na svém zařízení nebude SČE, a.s. provádět výjimku z ochranného pásma nebo na základě 
souhlasu s činností v tomto pásmu.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3), Zák.č.458/00 Sb. je souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
• u napětí nad 1 kV a do 25 kV včetně
• pro vodiče bez izolace 7 m, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
• pro vodiče s izolací základní 2 metry
• pro závěsná kabelová vedení 1 metr
• u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp.15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst.(8) a (9) zakázáno :
• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 

jako i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• provádět  činnosti,  které  by  mohly  ohrozit  spolehlivost  a  bezpečnost  provozu  těchto  zařízení  nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob,
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
• vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry 
Pokud stavba  nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o 
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele  tohoto zařízení  na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona 
č.458/00 Sb.
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Rozhodnutí ze dne 19.7.2012 , spis.zn.: sú/159/2012

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však 
třeba dodržovat minimální vzdálenost dané v ČSN 33 3301.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky :
• při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, 

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN 34 
3108)

• jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze  byly všechny jejich části 
mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana

• je  zakázáno  stavět  budovy nebo  jiné  objekty  v ochranných  pásmech  nadzemních  vedení  vysokého 
napětí    

• je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – 
sloupů nebo stožárů

• je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického 
vedení

• dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se týká s ČSN 34 3108
• pokud není možné dodržet body č.1 až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o 

další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl.č.50/79 
Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,..) pokud nejsou tyto podmínky již součástí 
jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě

• v případě  požadavku  na  vypnutí  zařízení  po  nezbytnou  dobu  provádění  prací  je  nutné  požádat 
minimálně 20 dní před požadovaným termínem, v případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o 
zaizolování části vedení

• Místa  křížení  a  souběhy  ostatních  zařízení  se  zařízeními  energetiky  musí  být  vyprojektována   a 
provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.

• Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru SČE, a.s. zahájení prací minimálně 3 
pracovní dny předem.

• Při  potřebě  přejíždění  trasy  podzemních  vedení  vozidly  nebo  mechanizmy  je  třeba  po  dohodě 
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

• Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být  za vypnutého 
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

• Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar SČE, a.s.) vyzván 
ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si SČE, a.s. 
právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

• Při záhozu musí být  zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí  proti 
mechanickému poškození.

• Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
• Každé poškození zařízení SČE, a.s. musí být  okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v 

mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo tel. 800 900666 – zákaznická linka)
• Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
• Po dokončení stavby SČE, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou 

budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení SČE, a.s. Případné opravy nebo 
rekonstrukce na svém zařízení nebude SČE, a.s. provádět výjimku z ochranného pásma nebo na základě 
souhlasu s činností v tomto pásmu.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhl.č.268/2009 Sb., o obecných technických  požadavcích 
na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

6. Při provádění stavby je   nutno  dodržovat  předpisy  týkající  se  bezpečnosti  práce a technických 
zařízení  a  zajistit  ochranu  zdraví  a  života  osob na staveništi (zákon č.309/2006 Sb., o zajištění 
dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

7. Povolená stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.2012
8. Stavba  bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí písemně 15 dní před zahájením stavby 

stavebnímu úřadu název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět.Provádění stavby musí 
být v souladu s § 160 stavebního zákona.

9. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, o který požádá stavebník před 
započetím užívání stavby a před uplynutím lhůty k dokončení stavby zdejší stavební úřad. 
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Rozhodnutí ze dne 19.7.2012 , spis.zn.: sú/159/2012

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení
           Ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti nebyly uplatněny žádné námitky ani 
připomínky.

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení
Z účastníků stavebního řízení uplatnily námitky tyto společnosti :  Telefonica O2, a.s., ČEZ 

Distribuce a.s., které se týkají způsobu provádění stavby (stanovení podmínek pro provádění stavby v 
ochranných  pásmech  vedení  technické  infrastruktury  ve  vlastnictví  nebo  správě  uvedených 
společností), bylo vyhověno podmínkami pro provedení stavby č.3 a 4.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je ČEZ DISTRIBUCE, a.s, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupená firmou BIMONT s.r.o., IČ 47781262, se sídlem České mládeže 713/122, 
460 08 Liberec 8.

O d ů v o d n ě n í

Dne 4.6.2012 podal ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, na základě plné moci firmou BIMONT s.r.o., IČ 47781262, se sídlem České mládeže 713/122, 
460 08 Liberec 8, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a žádost o 
stavební povolení stavby "Zlatá Olešnice (ppč.729/10), vedení NN + přípojka NN" na ppč. 729/10, 
729/11, 1072 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a v obci Zlatá Olešnice.

Stavební úřad usnesením ze dne 13.6.2012 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona a  § 
140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění („správní řád“), o spojení územního 
řízení a stavebního řízení. 

Poté stavební úřad oznámil dne 13.6.2012 zahájení spojeného územního a stavebního řízení 
veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením  § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního  zákona  a  § 47 
odst.  1  správního řádu známým účastníkům řízení,  dotčeným orgánům a veřejnosti.  K projednání 
žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 12.7.2012 o jehož výsledku byl sepsán protokol.
      V  průběhu  řízení  přezkoumal   stavební  úřad  předloženou  žádost  o  územní  rozhodnutí  o 
umístění  stavby a o stavební  povolení  z hledisek  uvedených  v  § 84 až 91 a § 109 až 114  a  
stavebního  zákona,  projednal  ji  s  účastníky řízení, s dotčenými orgány a posoudil shromážděná 
stanoviska a připomínky.  Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelního 
útvaru Zlatá Olešnice.    
      Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích  na  využívání  území  a  požadavky stanovené  vyhláškou  č.  268/2009 Sb.,  o 
obecných technických požadavcích na stavby,  v platném znění. Uskutečněním ani užíváním stavby 
nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků řízení.   
      Stavební  úřad  zajistil  vzájemný  soulad   předložených  stanovisek  dotčených  orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury 
a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí o námnitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto :     Ze strany účastníků řízení ani ze 
strany veřejnosti nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : Ze strany veřejnosti nebyly k předmětu řízení uplatněny žádné 
připomínky.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení a stavebního řízení dospěl stavební úřad k 
závěru,  že  v  daném případě  toto  právní  postavení  podle  §  85  stavebního  zákona  přísluší  těmto 
účastníkům :

§ 85 odst 1 ČEZ DISTRIBUCE, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená BIMONT, s.r.o., 
České mládeže 713/122, 460 08 Liberec 8          

             Obec Zlatá Olešnice   
§ 85 odst 2 Kupková Jana, Zlatá Olešnice 85
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Rozhodnutí ze dne 19.7.2012 , spis.zn.: sú/159/2012

Ducháčková Vladimíra, Podolská 1046/62, 147 00 Praha Podolí
Kubáčková Anna, Radniční 494, Tanvald               
Močkovská Jaroslava, Jungmannova 506, Semily          
Wiehl Richard, Zlatá Olešnice 165                       
Wiehlová Magdaléna, Zlatá Olešnice 255                   
Duchoslav Vladimír, Husova 96, Všetaty
Brožová Marie Ing., Zengova 2008/18, Praha Dejvice
Šejnoha Michal Ing., Střešovická 1067/33, Praha Střešovice
KSS Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha
SČVK, a.s., Liberec
Telefónica O2, a.s., Liberec

Při vymezování okruhu účastníků stavebního  řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném 
případě toto právní postavení podle § 109  stavebního zákona  těmto osobám :
§ 109 odst. 1 ČEZ DISTRIBUCE, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená BIMONT, s.r.o., 

České mládeže 713/122, 460 08 Liberec 8          
             Obec Zlatá Olešnice   

Kupková Jana, Zlatá Olešnice 85
Ducháčková Vladimíra, Podolská 1046/62, 147 00 Praha Podolí
Kubáčková Anna, Radniční 494, Tanvald               
Močkovská Jaroslava, Jungmannova 506, Semily          
Wiehl Richard, Zlatá Olešnice 165                       
Wiehlová Magdaléna, Zlatá Olešnice 255                   
Duchoslav Vladimír, Husova 96, Všetaty
Brožová Marie Ing., Zengova 2008/18, Praha Dejvice
Šejnoha Michal Ing., Střešovická 1067/33, Praha Střešovice
KSS Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha
SČVK, a.s., Liberec
Telefónica O2, a.s., Liberec

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je ČEZ DISTRIBUCE, a.s, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupená BIMONT, s.r.o., České mládeže 713/122, 460 08 Liberec 8.           

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky a souhlasy:
- koordinované závazné stanovisko MÚ Tanvald - odbor stavební úřad a životní prostředí ze dne 

10.11.2011 pod spis.zn.MěÚT/23078/2011/SÚaŽP,
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 15.11.2011 pod č.500548929,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 3.6.2011 pod č.2479/11/175,
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.11.2011 pod č.0100012528,     
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 26.10.2011 pod č.P1A11000303650,
- vyjádření SČVK a.s. ze dne 21.10.2011 pod č.O11610043293,
- vyjádření Telefonica O2, a.s. ze dne 18.5.2012 pod č.j.0112734699,   
- vyjádření ČD Telematika ze dne 25.10.2011 pod 21158/2011-Ho,                       
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- plná moc pro BIMONT s.r.o. ze dne 7.5.2012.

      Protože  stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby v rozsahu 
specifikovaném v žádosti stavebníka, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.   

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí může podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
podat účastník řízení odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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Rozhodnutí ze dne 19.7.2012 , spis.zn.: sú/159/2012

Proti  územnímu rozhodnutí o umístění stavby  se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů 
ode  dne  jeho  oznámení.  Odvolání  se  podává  u  zdejšího  stavebního  úřadu  s potřebným  počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník řízení dostal jeden 
stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Libereckého kraje v Liberci k rozhodnutí.
      Proti   stavebnímu  povolení   se  mohou  účastníci  řízení  odvolat  do  15  dnů  ode  dne  jeho 
oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Odvolání 
bude postoupeno Krajskému úřadu Libereckého kraje v Liberci k rozhodnutí.

Výrok rozhodnutí v bodu I.  (územní  rozhodnutí) je podmiňující vůči  výroku rozhodnutí  v 
bodu II. (stavební povolení), který je výrokem navazujícím. Z tohoto vyplývá, že stavební povolení 
může nabýt právní moci teprve po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Odvolání proti územnímu 
rozhodnutí  má  ze  zákona  odkladný účinek  i  vůči  stavebnímu  povolení.  K přezkoumávání  výroků 
tohoto společného rozhodnutí (územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení) je příslušný 
jediný odvolací správní orgán. 

      Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
       Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li 
z povahy věci k jejich konzumaci.  Stavba nesmí  být  zahájena, dokud stavební povolení  nenabude 
právní  moci.  Stavební  povolení  pozbývá podle § 115 odst.  4 stavebního zákona platnosti,  jestliže 
stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne , kdy nabylo právní moci.
       

                                                                                  Petr Brezar                 
                                                                        vedoucí stavebního úřadu
                                                                                   (otisk úředního razítka)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Velké Hamry a Obecního 
úřadu v Zlaté Olešnici a též způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dní,  přičemž 
poslední den vyvěšení je dnem doručení.

Na úřední desce vyvěšeno dne: ……………………………………

Sejmuto z úřední desky dne: ……………………………………

Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Rozhodnutí ze dne 19.7.2012 , spis.zn.: sú/159/2012

Obdrží:

Účastníci řízení územního řízení dle § 85 odst.1   stavebního zákona   
- do vlastních rukou na doručenku :
1. ČEZ DISTRIBUCE, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená BIMONT, s.r.o., České 

mládeže 713/122, 460 08 Liberec 8          
2. Obec Zlatá Olešnice   

Ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst.2   stavebního zákona   
- veřejnou vyhláškou  :
1. Kupková Jana, Zlatá Olešnice 85
2. Ducháčková Vladimíra, Podolská 1046/62, 147 00 Praha Podolí
3. Kubáčková Anna, Radniční 494, Tanvald               
4. Močkovská Jaroslava, Jungmannova 506, Semily          
5. Wiehl Richard, Zlatá Olešnice 165                       
6. Wiehlová Magdaléna, Zlatá Olešnice 255                   
7. Duchoslav Vladimír, Husova 96, Všetaty
8. Brožová Marie Ing., Zengova 2008/18, Praha Dejvice
9. Šejnoha Michal Ing., Střešovická 1067/33, Praha Střešovice
10. KSS Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  
11. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha
12. Telefónica O2, a.s., Liberec

Účastníci řízení stavebního řízení dle   § 109 odst. 1 stavebního zákona   
- do vlastních rukou na doručenku :
4. ČEZ DISTRIBUCE, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená BIMONT, s.r.o., České 

mládeže 713/122, 460 08 Liberec 8          
5. Obec Zlatá Olešnice   
6. Kupková Jana, Zlatá Olešnice 85
7. Ducháčková Vladimíra, Podolská 1046/62, 147 00 Praha Podolí
8. Kubáčková Anna, Radniční 494, Tanvald               
9. Močkovská Jaroslava, Jungmannova 506, Semily          
10. Wiehl Richard, Zlatá Olešnice 165                       
11. Wiehlová Magdaléna, Zlatá Olešnice 255                   
12. Duchoslav Vladimír, Husova 96, Všetaty
13. Brožová Marie Ing., Zengova 2008/18, Praha Dejvice
14. Šejnoha Michal Ing., Střešovická 1067/33, Praha Střešovice
15. KSS Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  
16. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha
17. Telefónica O2, a.s., Liberec

Dotčené orgány – na doručenku :
- Městský úřad Tanvald- odbor stavební úřad a životní prostředí            
- Městský úřad Tanvald - odbor dopravy 

Co stavební úřad
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