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

Spis.zn.: MÚTý/STAV/3754/2018
Č.j: MÚTý/STAV/3754/2018-5-Rozh-ZMUS-Ve

Týniště nad Orlicí 03.12.2018

Oprávněná úřední osoba: Ing. Iva Veselá
E-mail: vesela@tyniste.cz
Telefon: 494337321

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle §
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o změnu územního
rozhodnutí o umístění stavby: Borohrádek - Holice, propoj VN3970 a 3846 (změna ÚR chráničky pro optický kabel, přílože) na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 538/2
(ostatní plocha), 538/5 (ostatní plocha), 551/1 (orná půda), 551/5 (orná půda), 551/6 (ostatní
plocha), 578/7 (lesní pozemek), 583 (lesní pozemek), 584/2 (lesní pozemek), 910/1 (ostatní
plocha), 977 (ostatní plocha) v katastrálním území Borohrádek, pozemkové parcely parcelní
číslo 1177/19, 1177/20, 1177/22, 1177/24, 1177/25, 1218/1, 1218/2, 1227/3, 1228, 1231/3,
1231/5, 1235/2, 1238/1, 1238/2, 1239/1, 1241/1, 1349/3 a 1349/4 v katastrálním území Veliny,
kterou podal subjekt ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín takto:
Podle § 92 odst. 1 a § 94 odst. 1 stavebního zákona vydává

rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Borohrádek - Holice, propoj VN3970 a 3846 (změna ÚR - chráničky pro optický
kabel, přílože) na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 538/2 (ostatní plocha), 538/5
(ostatní plocha), 551/1 (orná půda), 551/5 (orná půda), 551/6 (ostatní plocha), 578/7 (lesní
pozemek), 583 (lesní pozemek), 584/2 (lesní pozemek), 910/1 (ostatní plocha), 977 (ostatní
plocha) v katastrálním území Borohrádek, pozemkové parcely parcelní číslo 1177/19,
1177/20, 1177/22, 1177/24, 1177/25, 1218/1, 1218/2, 1227/3, 1228, 1231/3, 1231/5, 1235/2,
1238/1, 1238/2, 1239/1, 1241/1, 1349/3 a 1349/4 v katastrálním území Veliny, kterým se mění
pravomocné
územní
rozhodnutí,
vydané
dne
12.03.2018
pod
č.
j.
MÚTý/STAV/4947/2017-5-Rozh-ÚŘUS-Ve, spis. zn. MÚTý/STAV/4947/2017 takto:
Borohrádek - Holice, propoj VN3970 a 3846 + přílože HDPE
Po propojení dvou nadzemních vedení vysokého napětí 35 kV podzemním kabelem bude
přiložena chránička HDPE optického kabelu.
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Stanovené
podmínky
z vydaného
ÚR
dne
12.03.2018
pod
č.
j.
MÚTý/STAV/4947/2017-5-Rozh-ÚŘUS-Ve, spis. zn. MÚTý/STAV/4947/2017 zůstávají v platnosti.
Je vydán souhlas se stavbou, kterou mají být dotčeny lesní pozemky v k.ú. Borohrádek a v k.ú.
Veliny.
- Záměr realizovat v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou
společností Elektro comp spol. s r.o. Česká Skalice 2016
- Realizací akce nedojde k omezení hospodaření na dotčených lesních pozemcích
(zachování přístupu)
- Při realizaci akce nedojde k žádnému poškození nadzemních ani podzemních částí lesních
porostů
- V ochranném pásmu lesa nebudou rozdělávány otevřené ohně
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Odůvodnění
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad obdržel dne 27.09.2018 žádost o
změnu územního rozhodnutí o umístění stavby.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad opatřením ze dne 15.10.2018
oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně
územního rozhodnutí o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s
ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění
námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode
dne doručení tohoto oznámení.
Dne 15.10.2018 pod č.j.MÚTý/STAV/3754/2018-3-Výzv-ZMUS-Ve byla podle § 5 odst. 2 zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání
rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 30.10.2018. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky
nezaplacení poplatku.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85
stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno: a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a
dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším
(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad v průběhu řízení o změně
územního rozhodnutí o umístění stavby posoudil žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění
stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad v průběhu řízení o změně
územního rozhodnutí o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí,
rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
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Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v
době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že
upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., RNDr. Hana Basíková, Zbyněk Bureš, ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,
MO BOROHRÁDEK, Ing. Eva Diblíková, Energomontáže Votroubek s.r.o., PaedDr. Helena
Hejlová, Město Dašice, Město Holice, Město Týniště nad Orlicí, MUDr. Jaroslav Němeček, OBEC
ALBRECHTICE N.O., Obec Býšť, Obec Dolní Roveň, Obec Dolní Ředice, Obec Horní Ředice,
Obec Chvojenec, Obec Kostěnice, Obec Moravany, OBEC NOVÁ VES, Obec Ostřetín, Obec
Poběžovice u Holic, Obec Slepotice, Obec Vysoké Chvojno, Radka Repšová, Josef Smetana,
Lidmila Smetanová, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, STRABAG a.s., Ing. Petr
Václ a Bohumír Záleský.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se
podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec
Králové.
otisk úředního razítka
Ing. Iva Veselá v. r.
Referent stavebního úřadu
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: …………………................

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

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

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

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

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

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

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

Rozdělovník
Účastníci řízení -

Doručení jednotlivě:
ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín, prostřednictvím zástupce: Energomontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
RNDr. Hana Basíková, Kloboukova 2192/2, Praha - Chodov, 148 00 Praha
Zbyněk Bureš, Veliny 30, Veliny, 534 01 Holice v Čechách
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO BOROHRÁDEK (IČO - 13585983), Borohrádek , 517 24
Borohrádek
Ing. Eva Diblíková, Komenského 206, 517 41 Kostelec nad Orlicí
PaedDr. Helena Hejlová, Slovenská 1020, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Město Dašice (IČO - 00273481), Komenského 25, 533 03 Dašice
Město Holice (IČO - 00273571), Holubova 1, 534 01 Holice
Město Týniště nad Orlicí (IČO - 00275468), Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
MUDr. Jaroslav Němeček, Žitná 1667/41, Praha - Nové Město, 110 00 Praha
OBEC ALBRECHTICE N.O. (IČO - 00579106), Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad
Orlicí
Obec Býšť (IČO - 00273431), Býšť 133, 533 22 Býšť
Obec Dolní Roveň (IČO - 00273503), Dolní Roveň 1, 533 71 Dolní Roveň
Obec Dolní Ředice (IČO - 00273511), Holická 210, 533 75 Dolní Ředice
Obec Horní Ředice (IČO - 00273601), Horní Ředice 101, 533 75 Horní Ředice
Obec Chvojenec (IČO - 00273678), Chvojenec 30, 534 01 Chvojenec
Obec Kostěnice (IČO - 00273821), Kostěnice 8, 530 02 Kostěnice
Obec Moravany (IČO - 00273988), nám. Hrdinů 136, Moravany, 533 72 Moravany
OBEC NOVÁ VES (IČO - 00579092), Nová Ves 39, 517 21 Nová Ves
Obec Ostřetín (IČO - 00274038), Ostřetín 92, 534 01 Ostřetín
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Obec Poběžovice u Holic (IČO - 00274062), Poběžovice u Holic 18, 534 01 Poběžovice u
Holic
Obec Slepotice (IČO - 00274259), Slepotice 101, 530 02 Slepotice
Obec Vysoké Chvojno (IČO - 00274607), Soběslavova 2, Vysoké Chvojno, 533 21
Vysoké Chvojno
Radka Repšová, Okružní 922, 517 21 Týniště nad Orlicí
Josef Smetana, Husova 242, 517 24 Borohrádek
Lidmila Smetanová, Husova 242, 517 24 Borohrádek
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČO - 70994234), Dlážděná 1003/7,
Praha - Nové Město, 110 00 Praha
STRABAG a.s. (IČO - 60838744), Na Bělidle 198/21, Praha - Smíchov, 150 00 Praha
Ing. Petr Václ, Bylany 9, Miskovice, 284 01 Miskovice
Bohumír Záleský, Dvořákova 413, Borohrádek, 517 24 Borohrádek

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
MĚSTO BOROHRÁDEK (IČO - 00274739), Husova 240, 517 24 Borohrádek
OBEC Veliny, Veliny 60, 534 01 Holice v Čechách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Městský úřad - odbor životníhoprostředí a stavební úřad, Správní a organizační odbor,
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městský úřad Holice, odbor ŽP a stavební úřad, Holubova 1, 534 01 Holice

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů v celkové výši 500,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 02.11.2018.
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