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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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 10. 12. 2019 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
zastoupená společností MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic č.p. 2082,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2,(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
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:
Klešice - rekonstrukce vedení NN

na pozemcích č.st. p. 2, 5/3, 6, 18, 19, 21/1, 23, 25, 31/2, 62/1, 62/4, 66, 68, 74, 69, 39/1, 31/1, 5/2,5/1,
26, 72, 17, 62/3, 67, 56, 18, 19, 21/1 a 124 (zastavěné plochy a nádvoří) a na pozemcích parc. č. 50/6,
74/1 (orná půda), 114/1 (zahrada), 117/2 (ostatní plocha), 129/2 (ostatní plocha), 129/3 (ostatní plocha),
142/7 (ostatní plocha), 356/45 (orná půda), 356/46 (orná půda), 356/53 (zahrada), 363/4 (orná půda),
561/7 (ostatní plocha), 581/1 (ostatní plocha), 584 (ostatní plocha), 598/2 (ostatní plocha), 599/1 (ostatní
plocha), 610 (ostatní plocha), 612 (ostatní plocha), 554/3 (ostatní plocha) 554/1 (ostatní plocha), 583/1
(ostatní plocha), 556/9 (ostatní plocha), 554/5 (ostatní plocha), 556/11 (ostatní plocha), 361/1 (ostatní
plocha), 107/1 (orná půda), 103/16 (ostatní plocha), 111/1 (ovocný sad), 94/3 (ostatní plocha), 16/1
(zahrada), 563/5 (ostatní plocha), 556/1 (ostatní plocha), 528/1 (ostatní plocha), 574 (ostatní plocha),
356/4 (ostatní plocha), 357/2 (ostatní plocha), 523/ 1(ostatní plocha), 522 (ostatní plocha), 352/41
(zahrada), 352/48 (orná půda), 144/1 (orná půda), 189/1 (zahrada), 187/2 (zahrada), 244/52 (orná půda),
526/27 (ostatní plocha) v katastrálním území Klešice.
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Stávající venkovní vedení nn bude zdemontováno a nahrazeno zemním kabelem navrženým do dvou
částí - uvnitř obce a podél silnice č. III/342 4 s jeho bočními ulicemi.
Popis stavby:
Montáž uvnitř obce:
První větev - Na pozemku parc. č. 554/1 před pozemkem č. stp 124 (nebytový objekt) bude vystavěn
el. pilíř R42-SD822. Do něho budou přepojeny kabely z demontovaného sloupu, zasmyčkován kabel
pro nebytový objekt na pozemku č.stp. 124 a vyvedeny dva kabelové vývody vedené pozemky č.parc.
554/1 a 554/3 východním směrem a jeden bude ukončen ve zdi objektu na pozemku č.stp. 39/1
(budova č.p. 4). Druhý kabel bude veden protlakem pod státní silnicí pozemky č.parc. 583/1,
č.parc.556/9 a č.parc. 31/2 do st.R11-SR608 v pilíři na hranici s pozemkem č.stp. 31/1. V pozemku
č.parc. 556/9 zároveň dojde k odbočení kabelu, který bude veden jihozápadním směrem protlakem
pod st. silnicí (pozemek č.parc. 583/1) na pozemek č.parc. 554/5 a poté bude jižním směrem veden
tímto pozemkem na pozemek č.parc. 129/2, kde následně dojde k odbočení na pozemek č.parc.
129/3 a opět na pozemek č.parc. 554/5. Následně bude proveden protlak pod státní silnicí č. III/3423
(pozemek č.parc. 584) a kabel bude veden pozemky č.parc. 561/7, 556/11 jednak východním směrem
do niky s R45-SR200 rodinného domu č.p.5 (pozemek č.stp. 5/2) a jednak jižním směrem pozemkem
čstp. 5/2 do kabelové skříně 61-SP100 na hranici pozemku s pozemkem č.stp. 5/3 a jednak do
kabelové skříně na pozemku č.stp. 5/1.
Druhá větev - Z trafostanice TS_CR_1353 umístěné na pozemku č.parc. 74/1 bude kabel AYKY
3x120+70mm² veden protlakem pod státní silnicí č.III3421 (pozemek č.parc. 581/1) a pozemkem
č.parc. 363/4 a následně jižním směrem pozemkem č.parc. 361/1 k pozemku č.parc. 107/1. Na
pozemku č.parc. 107/1 z pilíře R46-SR402 budou vyvedeny dva kabely. Jeden bude veden pozemky
č.parc. 107/1, parc. č. 103/16, stp. 2, parc. č. 111/1, č.stp. 6 a parc. č. 94/3 pro č.p. 8 a 10 a pro
stávající skříň X2-SS200 čerpadla veřejné kanalizace. Druhý kabel bude pokračovat v trase
pozemkem č.parc. 361/1 a následně dojde k odbočení na pozemek č.parc. 117/2 až k hranici s
pozemkem č.parc. 114/1, kde bude ukončen v pilíři 6-SS100 pro rod. dům č.p. 6.
Třetí větev - na pozemku č.parc. 16/1 před budovou obecního úřadu bude postaven el. pilíř RSR402, do kterého bude přepojen stávající kabel z demontovaného sloupu. Následně bude kabel
veden severním směrem pozemky č.parc. 563/5, 50/6 a 556/1, kde u rod. domu č.p. 23 – na pozemku
č.stp. 25 dojde k napojení. Kabel dále bude pokračovat pozemkem č.parc. 556/1 k pilíři R48-SR608
na hranici s pozemkem č.stp. 26 (u rodinného domu č.p. 24). Odtud budou vyvedeny dva kabely.
Jeden bude veden západním směrem pozemkem č.parc. 556/1 k pozemku č.stp. 17 do st.R10-SR408
před rodinným domem č.p. 18 (na pozemku č.stp. 17). Druhý bude veden východním a následně
severním směrem pozemky č.parc. 556/1, 528/1, 356/53, 574, 356/45, 356/46, 356/4, 357/2, 352/48,
523/1 a 522 střídavě po jejich pravé a levé straně a ukončen bude v pilíři P7-SS100 na hranici
pozemku č.parc. 522 s pozemkem č.parc. 352/41.
V trase kabelu budou u rodinných domů na pozemcích č.stp. 23,18, 17,19, 21/1, 50/6, stp. 74, a pro
pozemek č.parc. 352/48, 356/53 a 352/41 postaveny pojistkové pilíře, do kterých bude nový kabel
zasmyčkován. Z těchto kabelů bude vyveden nový přívod do elektroměru každého rod. domu.
Ze skříně R55-SR302 na pozemku č.parc. 554/5 u východního rohu pozemku č.parc. 40 bude
vyveden kabel po sloupu č.13 na napájení venkovního vedení.
Ze skříně R38-SR608 na hranici pozemku parc. 142/7 s pozemkem č.parc. 144/1 (u vjezdu do
lokality pro budování nových rodinných domů) bude vyveden kabel AYKY 4x50m² a bude veden
pozemkem parc. 144/1 východním směrem a následně pozemkem parc. č. 142/ 7 smyčkově zapojený
do nových pojistkových pilířů 59-SS200 (na hranici pozemku č.parc. 142/7 s pozemkem č.stp. 62/3 a
pilíře 60-SS100 na hranici pozemku č.parc. 142/7 s pozemkem č.stp. 62/4.
- Ze skříně st.R39-SR608 na pozemku č.parc. 189/1 při severní hranici pozemku č.parc. 187/2 bude
vyvedeno nové HDV až do elektroměru rodinného domu č.p. 48 (na pozemku č.stp. 67).
Rekonstrukce sítě podél státní silnice č. III/342 4:
Ze stávající kabelové skříně st. 115-SS200 (před rodinným domem č.p. 115) na pozemku č.parc.
244/52 bude vyveden kabel, který bude následně uložen jižním směrem v chodníku vedeném podél
státní silnice č. III/342 4 (pozemky č.parc. 526/27 a 612) až před č.p. 47, kde bude ukončen v novém

Č.j. MěÚHM/09481/2020/Ho

-

str. 3

el. pilíří 47-SS100 (na hranici pozemku č.parc. 612 s pozemkem č. stp. 66). V trase kabelu budou
postaveny v oplocení pozemků nové pojistkové pilíře (na hranici pozemku č.parc. 526/27 s
pozemkem č. stp. 68, na hranici pozemku č.parc. 612 s pozemky č.parc. 69 a 72), do kterých bude
nový kabel zasmyčkován. Z těchto pilířů bude vyveden nový přívod do elektroměru každého
rodinného domu. Rodinný dům č.p. 41 (na pozemku č.stp.56) bude napojen přes nový pilíř 41SS100 (na hranici pozemku č.parc. 610 s pozemkem č.stp. 56) na stávající kabel uložený v chodníku
(pozemek č.parc. 610). Z el. pilíře bude připojen elektroměr.
V trase stávajícího vedení bude provedeno napojení do nového pilíře na hranic pozemku č.parc.
554/1 s pozemkem č.stp. 62/1.

Demontáž:
Stávající venkovní elektrické vedení nn bude demontováno v celém rozsahu, tzn. holé vodiče, dřevěné
sloupy, betonové sloupy, konzoly, střešníky a kotvy sloupů mezi č.p. 52-18, mezi 22 - 101, 98-38, 3862 a odbočka venkovního vedení k č.p. 8 a 6, mezi 49-60 a 41 - 82. V dalším místě obce bude
provedena demontáž mezi č.p. 52-18, 22 - 101, 98 - 38, -62. Zároveň budou demontovány odbočky
venkovního vedení k č.p. 8 a 6..
Stávající venkovní vedení nn podél státní silnice č.III/3424 (mezi č.p. 49 - 60, č.p. 41 - 82) bude
demontováno tzn. holé vodiče AlFe, dřevěné sloupy, betonové sloupy, konzoly, střešníky a kotvy
sloupů.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací vyhotovenou Milanem Sůrou a schválenou
Ing. Miroslavem Merglem autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT
0701818), která je rozhodnutí a která obsahuje výkres polohopisné situace v měřítku 1:100.
2. V souladu s ustanovením § 78 odst. 6 stavebního zákona stavební úřad stanovuje, že provedení stavby
nebude vyžadováno ohlášení stavby.

III. Stanovení podmínek pro realizaci stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací vyhotovenou Milanem Sůrou a schválenou
Ing. Miroslavem Merglem autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT
0701818), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a ustanovení vyhlášky č. 510/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby je stavebník povinen podle § 152 odst.
3) písm.a) stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který
bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem a
předloženy stavebnímu úřadu.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se
v prostoru stavby a bude zajištěna náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a
byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a ČSN 73 3050
„Zemní práce“. Dále budou dodrženy ČSN 73 6133, ČSN EN 50 341-1,2, ČD
SN EN 501-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050, ČSN EN 50110-1, TPG 702 04,
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ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 10. Vyjádření správců sítí budu předány před zahájením stavby
dodavateli.
Stavebník je povinen podle §152 odst.3 stavebního zákona před zahájením stavby oznámit
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby; umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o
povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby; zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi
byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby;
umožnit provedení kontrolní prohlídky a zúčastnit se jí.
Z hlediska požární ochrany budou dodrženy údaje a požadavky požárně bezpečnostního řešení podle
projektové dokumentace.

10. V souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona musí být při provádění stavby veden stavební
deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby (obsahové
náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.).
11. Výkopová zemina bude využita k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná zemina bude
předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů. Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi.
Ke kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů
oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové
svozové firmě apod.). Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.
12. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Chrudim, odbor dopravy, odd.
dopravy a komunikace ze dne 2.9.2019 pod č.j. CR 058839/2019 ODP/Pe, kterým povoluje zvláštní
užívání silnice – umístění inženýrských sítě nebo jiného podzemního vedení a ve kterém jsou mimo
jiné zahrnuty i podmínky Správy a údržby silnic Pk.
13. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky rozhodnutí obce Klešice ze dne 25.6.2019 pod č.j.
305/2019/St, kterým povoluje zvláštní užívání silnice – umístění inženýrských sítě.
14. Stavebník bude respektovat podmínky souhlasu Správy železniční dopravní cesty, sp. Ze dne
12.3.2019 pod zn. 7871/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT.
15. V průběhu realizace stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim, odbor
ŽP, odd. vodního hospodářství ze dne 28.6.2019 pod č.j. CR 045156/2019 OŽP/Ru-0543.
16. Při provádění stavby včetně vyklizení staveniště bude investor postupovat tak, aby nedošlo
k poškození všech sousedních nemovitostí. Případné škody budou neprodleně odstraněny nebo
poškozenému bude poskytnuta náhrada podle platných právních předpisů. Při stavbě nesmí dojít
k narušení stability pozemních komunikací.
17. V souladu s ustanovením § 119 a § 120 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat na základe
kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:
Dne 10. 12. 2019 podala společnost ČEZ a.s. Distribuce žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem k tomu, že dva účastníci řízení Bohuslav Šafránek a Dušan Juhaniak zemřeli, stavební úřad
dne 29. 1. 2020 řízení přerušil a požádal příslušného notáře o sdělení potencionálních dědiců. V průběhu
přerušeného řízení notářka sdělila dědice u zemřelého Bohuslava Šafránka. U druhého zesnulého bylo
dědické řízení komplikované a proto projektant předložil změnu projektové dokumentace provedenou
tak, aby se vyhnul územní řízení pozemkům ve vlastnictví zemřelého Dušana Juhaniaka. Poté bylo
v řízení pokračováno.
Stavební úřad opatřením ze dne 25. 9. 2020 oznámil 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
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posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 30. 10. 2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Zároveň sdělil, že po ukončení ústního jednání bude mít stavební úřad shromážděny veškeré podklady
pro vydání rozhodnutí a účastníci řízení budou mít možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu se s nimi seznámit do pěti dnů.
Oznámení o zahájení řízení bylo doručováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě.
Velkému počtu účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona bylo v souladu s § 144
odst. 1 správního řádu doručeno veřejnou vyhláškou. Územní rozhodnutí je doručováno v souladu
s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona.
Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
stavebního zákona na žadatele ČEZ Distribuce a.s. a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – obec Klešice. V souladu s § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení dále
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem Milena Jelínková, Josef Kutílek, Marie Zahrádková, Roman Zahrádka, Ivana Hejčlová, Jiří Vítek,
Jaromír Sykáček, Dagmar Soukupová, Evžen Zahrádka, Květoslava Čížková, Stanislava Černovská, Ing.
Vratislav Černovský, Ing. Marcela Hamplová, Hana Šolcová, Mgr. Lucie Hamplová, Dalibor Norský,
Marie Műllerová, Dušan Jedlička, Stanislav Mastík, Jan Jílek, Luboš Rejfek, Marcela Rejfková, Ing.
Vilém Pantůček, Šárka Janečková, Květoslava Kalousková, Jaroslav Šafránek, Hana Šafránková,
Vladimír Vrabec, Jan Kopecký, Ing. Antonín Flídr, Petra Flídrová, Dagmar Šafránková, Petr Štěpánek,
Emilie Petrusová, Vladimír Beran, Marie Beranová, Bohumil Vaníček, Jitka Vaníčková, Milan Krajíček,
Petr Fidra, Lucie Novotná, Jana Tomášková, Lenka Hrdličková, Vlastimil Holinka, Dana Holinková,
Martin Špadrna, NatureStep, s.r.o., Družstvo Agricola Bylany, ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Pk, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy Chrudim,
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Povodí Labe, státní podnik,
GridServices, s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s. a Cetin a.s., dále v souladu s § 85 odst. 2 písm
b) stavebního zákona na osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – což jsou
vlastníci pozemků parc. č.103/1, 27/4, stp.č. 26, parc.č. 52/7, stp.č. 22, stp.č.20, stp.č.64, parc. č. 357/3,
244/52 a 244/25 v kat, území Klešice.
Námitky účastníků nebyly vzneseny a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost 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.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavba podzemního a nadzemního vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny v souladu
s ustanovení § 103 odst. 1 písm. e)5 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby.
V souladu s § 78 odst. 6 stavebního zákona stavební úřad může v územních rozhodnutí u staveb, jestliže
to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů, podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana
práv účastníků řízení, stanovit, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení. Z tohoto důvodu výrok
rozhodnutí obsahuje realizační podmínky pro provedení stavby.
Stavební úřad po celou dobu územního řízení postupoval v souladu s platnými právními předpisy,
zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy k němu příslušejícími a subsidiárně se správním
řádem. Vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a za tím účelem si opatřil potřebné podklady
k rozhodování a řízení vedl tak, aby vydané rozhodnutí bylo přesvědčivé.
Správní orgán podle ustanovení § 4 – 7 správního řádu poskytl dotčeným osobám přiměřené poučení o
jejich právech a povinnostech a umožnil dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
Všechny dotčené osoby měli při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán
postupoval vůči dotčeným osobám nestraně a vyžadoval od nich plnění procesních povinností rovnou
měrou. Stavební úřad vedl své řízení v součinnosti s účastníky, dal jim vždy příležitost, aby mohli svá
práva a zájmy účinně hájit, aby se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a aby mohli uplatnit své
návrhy.
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Podkladem pro rozhodnutí byla zejména podání, návrhy a vyjádření účastníků řízení, jakožto i skutečnosti
všeobecně známé nebo známé správnímu orgánu z jeho úřední činnosti.
Stavební úřad respektoval hlavu II. části první správního řádu, kde jsou uvedena základní pravidla řízení,
postupoval v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy, chránil veřejný zájem, práva a zájmy
občanů a dotčených orgánů.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byla nedoručená a uložená písemnost připravena
k vyzvednutí.
Odvolání musí být podáno v souladu s ustanovením § 82 správního řádu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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.
Pokud Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve
smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště nebo dodáno do datové schránky,
potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení (dodání), nikoli až následné faktické
převzetí rozhodnutí po uplynutá desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání
nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení (přihlášení oprávněné osoby
do datové schránky), ale už od jedenáctého dne uložení písemnosti na poště (dodání rozhodnutí do
datové schránky).

otisk úředního razítka

Zdeňka Chmelíková
pověřená vedením stavebního úřadu
v zastoupení Renata Brychtová
Tato veřejná vyhláška musí být zveřejněna po dobu 15-ti dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne: …………………………………..
Sejmuto dne: …………………………………..
………………………………………….
Razítko a podpis orgánu,
který vyvěsil a sejmul.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1.000,- Kč byl zaplacen dne 13. 1. 2020.

Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona
ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená společností MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 b) stavebního zákona
Obec Klešice, IDDS: gzpbsxb
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Milena Jelínková, Klešice č.p. 49, 538 03 Heřmanův Městec
Josef Kutílek, Klešice č.p. 47, 538 03 Heřmanův Městec
Marie Zahrádková, Klešice č.p. 45, 538 03 Heřmanův Městec
Roman Zahrádka, Klešice č.p. 82, 538 03 Heřmanův Městec
Ivana Hejčlová, Na Láni č.p. 1098, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Jiří Vítek, Klešice č.p. 60, 538 03 Heřmanův Městec
Jaromír Sykáček, Holičky č.p. 18, Morašice, 538 03 Heřmanův Městec
Dagmar Soukupová, V Lukách č.p. 830, 538 03 Heřmanův Městec
Evžen Zahrádka, Klešice č.p. 6, 538 03 Heřmanův Městec
Květoslava Čížková, Klešice č.p. 8, 538 03 Heřmanův Městec
Stanislava Černovská, Klešice č.p. 10, 538 03 Heřmanův Městec
Ing. Vratislav Černovský, Klešice č.p. 10, 538 03 Heřmanův Městec
Ing. Marcela Hamplová, Klešice č.p. 62, 538 03 Heřmanův Městec
Hana Šolcová, Žandovská č.p. 308/5, 190 00 Praha 9-Střížkov
Mgr. Lucie Hamplová, Havlíčkova č.p. 1040, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Dalibor Norský, Dolní č.p. 305, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Marie Műllerová, V Lukách č.p. 821, 538 03 Heřmanův Městec
Dušan Jedlička, V Lukách č.p. 822, 538 03 Heřmanův Městec
Stanislav Mastík, Klešice č.p. 58, 538 03 Heřmanův Městec
Jan Jílek, Jiráskova č.p. 648, 538 03 Heřmanův Městec
Luboš Rejfek, Klešice č.p. 81, 538 03 Heřmanův Městec
Marcela Rejfková, Klešice č.p. 81, 538 03 Heřmanův Městec
Ing. Vilém Pantůček, Chlebovická č.p. 732/14, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Šárka Janečková, Klešice č.p. 20, 538 03 Heřmanův Městec
Květoslava Kalousková, Klešice č.p. 8, 538 03 Heřmanův Městec
Jaroslav Šafránek, Havlíčkova č.p. 813, 538 03 Heřmanův Městec
Hana Šafránková, Havlíčkova č.p. 813, 538 03 Heřmanův Městec
Vladimír Vrabec, Klešice č.p. 21, 538 03 Heřmanův Městec
Jan Kopecký, Klešice č.p. 118, 538 03 Heřmanův Městec
Ing. Antonín Flídr, Klešice č.p. 132, 538 03 Heřmanův Městec
Petra Flídrová, Klešice č.p. 132, 538 03 Heřmanův Městec
Dagmar Šafránková, Klešice č.p. 52, 538 03 Heřmanův Městec
Petr Štěpánek, Jezbořice č.p. 68, 530 02 Pardubice 2
Emilie Petrusová, Klešice č.p. 41, 538 03 Heřmanův Městec
Vladimír Beran, Klešice č.p. 48, 538 03 Heřmanův Městec
Marie Beranová, Klešice č.p. 48, 538 03 Heřmanův Městec
Bohumil Vaníček, Klešice č.p. 48, 538 03 Heřmanův Městec
Jitka Vaníčková, Klešice č.p. 48, 538 03 Heřmanův Městec
Milan Krajíček, V Lukách č.p. 818, 538 03 Heřmanův Městec
Petr Fidra, Klešice č.p. 38, 538 03 Heřmanův Městec
Lucie Novotná, Klešice č.p. 38, 538 03 Heřmanův Městec
Jana Tomášková, Jezbořice č.p. 83, 530 02 Pardubice 2
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Lenka Hrdličková, Jezbořice č.p. 72, 530 02 Pardubice 2
Vlastimil Holinka, Havlíčkova č.p. 562, 538 03 Heřmanův Městec
Dana Holinková, Havlíčkova č.p. 562, 538 03 Heřmanův Městec
Martin Špadrna, Klešice č.p. 19, 538 03 Heřmanův Městec
NatureStep, s.r.o., IDDS: rjtaz5a
Družstvo Agricola Bylany, IDDS: gjmzwnc
ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pk, IDDS: z49per3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Cetin a.s., IDDS
V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2
písm. b) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru.
Účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) jsou vlastníci následujících pozemků:
parc. č.103/1, 27/4, stp.č. 26, parc.č. 52/7, stp.č. 22, stp.č.20, stp.č.64, parc. č. 357/3, 244/52 a 244/25
dotčené správní úřady a správci dopravní a technické infrastruktury:
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Chrudim, IDDS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pak se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, DI Chrudim, IDDS: ndihp32
MěÚ Chrudim, odbor ŽP, odbor dopravy IDDS: 3y8b2pi
Pro zveřejnění na úřední desce obdrží:
MěÚ Heřmanův Městec – sekretariát
Obecní úřad Klešice

