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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.1.2019 podal
Obec Chvojenec, IČO 00273678, Chvojenec 30, 534 01 Holice v Čechách
(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

rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chvojenec - úsek "C"
Chvojenec
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1321/1 (ostatní plocha), parc. č. 1321/2 (ostatní plocha), parc.
č. 1321/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1321/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Chvojenec.
Druh a účel umisťované stavby:
Popis stavby:
4ks svítidel na stožárech o výšce cca 6m, napojení na kabelové vedení z TS na pozemku parc.č.
1321/1, vedení v zemi po pozemcích parc.č. 1321/3, 1321/11,1321/2, 1321/1 kabelem CYKY 4x16mm2,
délka trasy 185m, rozteč stožárů max.40m
Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se
stavba umisťuje:
- stavbou přímo dotčené pozemky a stavby na nich vč. druhů pozemků:
parc. č. 1321/1 (ostatní plocha), parc. č. 1321/2 (ostatní plocha), parc. č. 1321/3 (trvalý travní porost),
parc. č. 1321/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Chvojenec.
-

sousední pozemky a stavby, které mohou být jakýmkoli způsobem tímto územním
rozhodnutím dotčeny:
k.ú. Chvojenec: 1324/1, 1321/5, 1321/6, 1321/9, 1320/2, 1320/4, 1320/3, 1320/1, st.48, 1322/8,
1322/7, st 224, 1478/1

II.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1321/1 (ostatní plocha), parc. č. 1321/2 (ostatní
plocha), parc. č. 1321/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1321/11 (ostatní plocha) v katastrálním
území Chvojenec tak, jak je zakresleno v situačním výkrese v měřítku 1: 500, který je součástí
projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Jaroslav Lněnička.
3. Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Při pokládce budou dodrženy a respektovány další související předpisy, normy a předpisy BOZP.
5. Veškeré povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
6. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
7. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení
s odpadními nebo srážkovými vodami.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě
9. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby bude nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech č.185/2001Sb. Ve znění pozdějších změn a předpisy souvisejícími.
10. Budou dodrženy podmínky Policie ČR ze dne 1.10.2018 č.j. KRPE-76536-1/ČJ-2018170606:
• Budou dodrženy podmínky dle ČSN 736110 čI. 15.12, kdy musí být zajištěna rovnoměrnost
osvětleného prostoru, zajištění osvětlení dopravního značení, dopravního zařízení,
• Samotné stožáry nesmí tvořit překážku v rozhledech křižovatek a připojení sousední
nemovitostí (ČSN 736102, ČSN 736110)
• Nesmí být zakryto dopravní značení a dopravní zařízení
• Stožáry včetně osvětlovacího zařízení nesmí zasahovat do volného průjezdního profilu
komunikace a to jak šířkového, tak výškového profilu
• Intenzita osvětlení musí být přizpůsobena místu, které osvětluje dle ČSN CENITR 13201-1
11. Budou dodrženy podmínky VaK a.s. Pardubice provoz Holice ze dne 5.10.2018 č.j. 312/18/Ba:
• veškeré zemní práce v ochranném pásmu vodovodu, které je 1,5m od obrysu potrubí na
každou stranu budou prováděny výhradně ručním způsobem
• v souběhu s vodovodním potrubím požadujeme el. kabely umístit do vzdálenosti 1m od
potrubí. Nelze-li tento požadavek dodržet, musí být respektována ČSN 73 6005. Nebude-li
dodržena min. vzdálenost dle normy, odmítáme nést veškeré následky, které by vznikly
poškozením el. kabelů při odkrývání potrubí
• přesná poloha potrubí musí být ověřena ručně kopanými sondami
• při křížení požadujeme na každou stranu od vodovodního potrubí 1 m uložit el. kabely do
chráničky
• na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a
tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly
veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do
úrovně budoucí nivelety
• před zahájením zemních prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytyčení
našeho zařízení a budou stanoveny další podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti
vodovodu a přípojek
• stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou
našeho zařízení a s podmínkami práce v její blízkosti. Při poškození potrubí je zodpovědná
osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost a.s VAK Pardubice
středisku Holice
• dojde-li během výstavby k poškození našeho zařízení budou veškeré práce
spojené
s opravou hrazeny v plné výši investorem
• bez souhlasu VAK Holice nesmí být zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad
stávajícím potrubím
• termín zahájení prací bude nahlášen min. 2 týdny předem na středisko VAK v Holicích
kanalizace není v majetku VAK Pce a.s.

12. Bude dodrženo vyjádření správce sítě ČEZ Distribuce ze dne 14.3.2018
č.1100653784,
ze dne 16.10.2018 č.j.1100654635, ze dne 24.9.2018
č.j.0100991544, ze dne 24.9.2018
č.0200810474.
13. Bude dodrženo stanovisko správce sítě GRIDSERVICES s.r.o. ze dne 15.10.2018
č.5001797522.
14. Bude dodrženo vyjádření správce sítě CETIN Česká telekomunikační infrastruktura ze dne
24.9.2018 č.732495/18.
15. Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku bude v dostatečném předstihu
požádáno o provádění stavebních prací v silničním pozemku.
16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavby (stavba nevyžaduje stavební
povolení) včetně zhotovitele stavby a jeho oprávnění.
17. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 119 a § 122
stavebního zákona.
18. K žádosti o kolaudační souhlas budou předloženy doklady o výsledcích předepsaných
zkoušek, zaměření stavby, stavební deník, zápis o předání a převzetí stavby (pokud bude
sepsán) a další doklady plynoucí z podmínek územního rozhodnutí.
Účastníci řízení dle § 27 odst.1a) správního řádu:
Obec Chvojenec, Chvojenec 30, 534 01 Holice v Čechách
Odůvodnění:
Dne 28.1.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 27.2.2019 č.j. MUHO/04462/2019 zahájení územního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87
odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v
území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě
do 15ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení je
doručováno veřejnou vyhláškou.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Správci sítí, jejichž stanoviska jsou uvedena v podmínkách tohoto rozhodnutí
Policie ČR DI Pardubice ze dne 1.10.2018 č.j. KRPE-76536-1/ČJ-2018-170606
MÚ Holice koordinované stanovisko ze dne 15.10.2018 sp.zn. MUHO
18186/2018/ŽPSÚ/Kř
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů ze
Dne 5.11.2018 č.j. 8986/73712/2018-1150-OÚZ-Pce
vyjádření SÚS PK Pardubice ze dne 2.11.2018 č.SUSPK/7295/2018
Rozhodnutí na zvláštní užívání místních komunikací ze dne 27.2.2019 č.j. 88/2019 OÚ
Chvojenec
Závazné stanovisko MÚ Holice – odpadové hospodářství, ze dne 10.10.2018 č.j.
MUHO/18191/2018/ŽPSÚ/Zr
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby byli posouzeni dle § 85 stavebního zákona:
- Žadatel dle § 85 odst.1a) SZ:
Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu
sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách
- Obec dle § 85 odst.1b) SZ - Obec Chvojenec
- Účastníci § 85 odst.2 a) SZ – Obec Chvojenec
- Účastníci § 85 odst.2 b) SZ – identifikace dle § 87 odst.3 SZ:
k.ú. Chvojenec: 1324/1, 1321/5, 1321/6, 1321/9, 1320/2, 1320/4, 1320/3, 1320/1, st.48,
1322/8, 1322/7, st 224, 1478/1 (49 účastníků)
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01 Holice v Čechách
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání,
a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru
majetkovému, stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského
úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
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.
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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

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. (OÚ Chvojenec, MÚ Holice)

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne:

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

Obdrží:
- Žadatel dle § 85 odst.1a) SZ: (doporučeně)
Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu
sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách
- Obec dle § 85 odst.1b) SZ (doporučeně) - Obec Chvojenec
- Účastníci § 85 odst.2 a) SZ (doporučeně) – Obec Chvojenec
- Účastníci § 85 odst.2 b) SZ (veřejná vyhláška) – identifikace dle § 87 odst.3 SZ:
k.ú. Chvojenec: 1324/1, 1321/5, 1321/6, 1321/9, 1320/2, 1320/4, 1320/3, 1320/1, st.48,
1322/8, 1322/7, st 224, 1478/1 (49 účastníků)
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01 Holice v Čechách
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dotčené orgány
Městský úřad Holice, odbor ŽPSÚ odpady, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

