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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen 
„krajský úřad“), který je správním orgánem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), ve vazbě na 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

obdržel dne 17. července 2020 žádost

Správy železnic, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha,
v zastoupení společnosti

SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

o vydání rozhodnutí o umístění stavby „GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř“ a na 
základě posouzení žádosti podle § 84 až § 90 stavebního zákona vydává podle § 79 a § 92 
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 503/2006“),

rozhodnutí o umístění stavby

„GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř“
(dále také jen „stavba“).
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a) Druh a účel umisťované stavby

Jedná se o stavbu definovanou v § 1 odst. 2 písm. b) zákona o urychlení výstavby, tj. stavbu 
dopravní infrastruktury, která je stavbou dráhy celostátní, respektive stavbou s ní související. 

Stavba se člení:

Úsek Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
 PS 102 BTS 850 Pardubice – Semtín
 PS 103 BTS 851 Stéblová
 PS 104 BTS 852 Čeperka
 PS 105 BTS 853 Březhrad
 PS 106 BTS 854 Hradec Králové
 PS 107 BTS 855 Předměřice nad Labem
 PS 108 BTS 856 Smiřice
 PS 109 BTS 857 Jaroměř

Úsek Praskačka – Hradec Králové
 PS 201 BTS 908 Praskačka
 PS 202 BTS 909 Hradec Králové – Kukleny

Kabelizace
  PS 701 POK v úseku Praskačka – Hradec Králové
Použité zkratky: PS – provozní soubor, BTS – Base Transceiver Station (vysílač a přijímač radiových signálů),  
                          POK – přípojný optický kabel

b) Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž 
se stavba umisťuje

Stavba se navrhuje umístit na těchto pozemcích:
- v kat. území Semtín parc.č. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), 216/1 (ostatní plocha)
- v kat. území Stéblová parc.č. 64/5 (ostatní plocha), 696 (ostatní plocha)
- v kat. území Čeperka parc.č. 432/1 (ostatní plocha), 502 (zastavěná plocha a nádvoří)
- v kat. území Březhrad 705/1 (ostatní plocha), 705/32 (ostatní plocha), 707/2 (ostatní 

plocha)
- v kat. území Pražské Předměstí parc.č. 1889/2 (ostatní plocha), 1889/1 (ostatní plocha), 

1889/37 (ostatní plocha), 2075/1 (ostatní plocha), 1534 (zastavěná plocha a nádvoří)
- v kat. území Předměřice nad Labem parc.č. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), 505 

(zastavěná plocha a nádvoří), 713 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/7 (ostatní plocha)
- v kat. území Smiřice parc.č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), 746/4 (ostatní plocha), 

1068 (zastavěná plocha a nádvoří)
- v kat. území Josefov u Jaroměře parc.č. 810/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 810/6 

(ostatní plocha)
- v kat. území Jaroměř parc.č. 4341/1 (ostatní plocha), 4348 (zastavěná plocha a nádvoří)
- v kat. území Praskačka parc.č. 481/3 (ostatní plocha), 481/4 (ostatní plocha), 477 

(zastavěná plocha a nádvoří), 1210 (ostatní plocha), 1211 (vodní plocha), 1212 (ostatní 
plocha)

- v kat. území Kukleny parc.č. 1890/1 (ostatní plocha)
- v kat. území Plačice parc.č. 480/1 (ostatní plocha), 480/2 (ostatní plocha), 480/3 (ostatní 

plocha), 480/4 (ostatní plocha), 480/5 (ostatní plocha)
- v kat. území Vlčkovice u Praskačky parc.č. 159 (ostatní plocha)
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c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstupy od hranic

Stavba bude umístěna na pozemcích jmenovitě uvedených v bodě b) výrokové části tohoto 
rozhodnutí, dle dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou ověřil Ing. Martin 
Štrof, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0013763, č. 18196208, 
konkrétně dle její části C.1 – Situační výkresy širších vztahů (situační výkresy 1.1 – 1.10 a 2.1 
– 2.5).

d) Určení prostorového řešení stavby zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní 
údaje o její kapacitě

Stavba bude půdorysně umístěna dle dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
kterou ověřil Ing. Martin Štrof, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 
0013763, č. 18196208, konkrétně dle jejich situačních výkresů 1.1 – 1.10 a 2.1 – 2.5.

Jedná se o betonové stožáry, jejichž výška je:
 PS 102 BTS 850 Pardubice – Semtín – 30 m 
 PS 103 BTS 851 Stéblová – 35 m 
 PS 104 BTS 852 Čeperka – 35 m 
 PS 105 BTS 853 Březhrad – 30 m 
 PS 106 BTS 854 Hradec Králové – 35 m 
 PS 107 BTS 855 Předměřice nad Labem – 25 m 
 PS 108 BTS 856 Smiřice – 30 m 
 PS 109 BTS 857 Jaroměř – 35 m 
 PS 201 BTS 908 Praskačka – 30 m 
 PS 202 BTS 909 Hradec Králové – Kukleny – 15 m 

Systém GSM-R využívá kmitočtové pásmo 876-880MHz a 921-925MHz. Pokrytí území 
signálem GSM-R má liniovou strukturu směrovanou podél železniční trati. Toto pokrytí je 
zajištěno směrovými anténami umístěnými na stožáru základnové stanice, označované 
mezinárodní zkratkou jako BTS (Base Transceiver Station). 

Pro napájení BTS jsou v rámci stavby využívány tyto zdroje energie: 
• rozvodná síť NN Správy železnic – napěťová soustava: 3 PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C; 
• veřejná distribuční síť NN. 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému a dalších 
technologických systémů zejména pak vybudovaných BTS GSM-R se v řešeném úseku trati 
navrhuje položit vyhledávací vodič TCEPKPFLEY 3XN0,8 a ochranou trubku HDPE barvy 
modré. Do ochranné trubky HDPE barvy modré s dvěma pruhy se navrhuje zafouknout přípojný 
optický kabel o kapacitě 12 vláken SM. Rezervní chránička, ani traťový kabel nebude pokládán 
vzhledem k budoucí modernizaci tratě. 

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby

Za území dotčené vlivy stavby je v tomto případě vymezeno zejména území přímo dotčené 
umístěním stavby a dále sousední pozemky, které můžou být vlivem stavby dotčeny, a to:

 Umístěním stavby přímo dotčené pozemky
viz. bod b) výroku územního rozhodnutí
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 Sousední pozemky k přímo dotčeným pozemkům

- v kat. území Březhrad parc.č.: 82/1, 82/6, 109/4, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 618/1, 
639/5, 641/1, 641/2, 667/1, 667/2, 673/4, 678/15, 698/40, 705/10, 705/11, 705/12, 705/13, 
705/14, 705/15, 705/17, 705/18, 705/19, 705/20, 705/22, 705/23, 705/24, 705/25, 705/26, 
705/27, 705/28, 705/29, 705/30, 705/33, 705/6, 705/8, 705/9

- v kat. území Čeperka parc.č.: 3/1, 3/2, 662, 738, 751, 752, 1552, 231/2, 232/19, 233/11, 
233/17, 233/77, 233/8, 233/95, 233/96, 233/97, 233/98, 233/99, 236/24, 236/25, 237/1, 
237/25, 237/3, 240/2, 240/3, 240/4, 244/1, 244/2, 244/3, 247/41, 247/42, 294/1, 294/22, 
294/24, 294/29, 401/5, 415/2, 415/12, 415/14, 422/6, 424/39, 428/1, 428/3, 428/12, 428/20, 
432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7, 432/8, 432/12, 433/4

- v kat. území Čeperka st.p.č.: 66 
- v kat. území Jaroměř parc.č.: 2095, 2091/2, 4341/2, 4341/28, 4341/29, 4341/43, 4354, 4439, 

4440
- v kat. území Josefov u Jaroměře parc.č.: 771, 810/4, 810/8, 810/10, 810/11, 810/12, 811/1, 

811/2
- v kat. území Kukleny parc.č.: 64, 125/1, 135/1, 135/17, 135/18, 107/1, 107/3, 108/7, 108/10, 

116/1, 116/2 116/3, 121/11, 121/3, 121/6, 121/7, 124, 131, 134, 617/1, 879/1, 879/2, 881/1, 
891/1, 896/1, 896/3, 949/1, 950/9, 950/15, 954/1, 954/2, 954/3, 954/4, 955/5, 957/2, 957/118, 
957/119, 957/136, 957/149, 1239/2, 1239/3, 1239/6, 1239/21, 1239/27, 1239/28, 1239/29, 
1239/32, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 
1239/49, 1240/1, 1243/2, 1243/3, 1243/8, 1821, 1825/11, 1825/12, 1836/1, 1836/2, 1855/1, 
1881/1, 1882/2, 1883/2, 1890/3, 1890/4, 1894/10, 1894, 1895, 1896/3, 1896/4, 2006/1, 
2008/1, 2008/17, 2008/18, 2008/19, 2048, 2049, 2071/2, 2072/1, 2072/4, 2073/4, 2114, 
2397/3, 9522

- v kat. území Kukleny st.p.č.: 869, 871, 1915, 2271, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689
- v kat. území Lhota pod Libčany parc.č.: 429/5, 720/2
- v kat. území Ohrazenice parc.č.: 70/2, 70/26, 70/27, 70/30, 90/36, 221/4, 222/1, 224
- v kat. území Opatovice nad Labem parc.č.: 2670
- v kat. území Plačice parc.č.: 340/1, 340/3, 340/4, 389/1, 389/12, 389/17, 389/18, 389/34, 

389/35, 389/37, 389/39, 389/6, 389/7, 406/6, 406/18, 407, 408, 411, 414, 416/1, 476, 477/1, 
477/2, 477/5, 477/7, 477/9, 477/10, 477/11, 477/13, 478, 479/1, 479/2, 480/6, 481/2, 482, 
483/1, 483/2, 483/3, 483/4, 483/6, 484/1, 484/28, 484/30, 484/32, 484/58, 484/59, 503/1, 
503/2, 503/3, 504, 505/2, 505/7, 517/3, 521/2, 525/2, 526/1, 607, 608/6, 608/7, 608/14, 
608/27, 608/28, 608/29, 608/30, 608/31, 608/32, 608/33, 608/37, 608/38, 608/45, 608/47, 
616/1, 617/1, 620/1, 620/2, 621, 626, 828/1, 828/2, 828/9, 829/4, 829/5

- v kat. území Plotiště nad Labem parc.č.: 1113/4, 1574/6, 1574/7, 1659/1
- v kat. území Pohřebačka parc.č.: 558/1
- v kat. území Praskačka parc.č.: 284, 299, 301, 302, 341/2, 348/1, 475/1, 476/2, 481/6, 493/2, 

500/1, 500/7, 906/2, 907/2, 919, 1055, 1056, 1061, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1208, 1209, 1213, 1214, 1219, 1308

- v kat. území Pražské Předměstí parc.č.: 199/12, 841/23, 902/2, 902/4, 902/8, 902/14, 902/20, 
903/1, 904/2, 904/19, 916/1, 920/1, 926/2, 929/1, 930/2, 934/1, 936/1, 936/3, 936/5, 936/12, 
936/17, 940/1, 941/1, 941/4, 942/14, 942/16, 943/23, 944/5, 945/2, 946/1, 947/2, 948/1, 
948/2, 948/3, 962/1, 962/2, 962/10, 962/11, 966/13, 1192/1, 1193/2, 1193/6, 1193/8, 1199/1, 
1199/10, 1199/15, 1199/2, 1199/20, 1199/36, 1199/38, 1199/39, 1199/40, 1199/44, 1199/58, 
1199/83, 1199/84, 1199/93, 1199/107, 1199/108, 1200/2, 1210/1, 1212/2, 1215/2, 1215/13, 
1215/14, 1218/8, 1220/9, 1220/10, 1220/11, 1225/1, 1226/2, 1306, 13/15/1, 1322/2, 1322/7, 
1322/29, 1322/32, 1322/33, 1322/34, 1322/35, 1322/36, 1322/37, 1322/38, 1322/48, 
1322/56, 1322/58, 1322/59, 1322/60, 1322/61, 1322/65,  1322/83, 1322/84, 1322/88, 
1322/89, 1322/90, 1323/2, 1324/1, 1324/2, 1565/1, 1565/109, 1578/2, 1579/3, 1580/1, 
1587/1, 1587/2, 1588/1, 1592, 1593, 1594, 1595, 1708, 1763/1, 1763/3, 1763/8, 1764, 1771, 
1772, 1773/1, 1773/2, 1792, 1815, 1823, 1825/6, 1826/1 1855/3, 1889/18, 1889/22, 1889/23, 
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1889/24, 1889/26, 1889/39, 1889/40, 1889/41, 1889/43, 1889/55, 1889/56, 1889/57, 
1889/58, 1893, 2031/1, 2032/1, 2032/2, 2072, 2074/1, 2075/2, 2075/3, 2075/4, 2263, 2281, 
2302/2, 2401, 2403, 4025, 4382, 4398, 4399, 4402, 4403, 4404

- v kat. území Pražské Předměstí st.p.č. 231/1, 238/2, 239, 251, 313, 316/1, 1533, 2280, 2281, 
3981, 4187, 4192, 4448, 4449, 4549

- v kat. území Předměřice nad Labem parc.č.: 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 578/3, 587/3, 591/8, 
591/9, 598/1, 598/2, 598/3, 615/2, 890/3, 900/6, 957/1, 979, 2424, 2425, 2463, 2464, 2475, 
2426/1, 2426/2

- v kat. území Předměřice nad Labem st.p.č.: 386, 504, 505, 511
- v kat. území Semtín parc.č.: 59, 209/2, 210/4, 211/2, 216/2, 40/232, 40/96, 40/97, 71/1, 

71/25, 71/32, 71/4, 71/5, 78/2
- v kat. území Smiřice parc.č.: 86/1, 87, 217, 200/12, 223, 243/2, 243/3, 268/1, 272/2, 275/1, 

280, 280/1, 281, 282/1, 282/4, 282/5, 283/1, 294/2, 294/4, 294/8, 294/14, 715/1, 719/1, 724/5, 
724/8, 746/1, 746/7, 746/9, 746/10, 746/11, 746/12, 748/7, 763/1, 764/1, 765/1, 820/8, 1147, 
1148, 1175

- v kat. území Stéblová parc.č.: 64/1, 64/4, 516/20, 516/21, 516/29, 516/30, 560/48, 567/1, 
567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 
587, 591/1, 593/10, 593/11, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/7, 593/8, 593/9, 604, 678/3, 694

- v kat. území Trnová parc.č.: 568/1, 635
- v kat. území Urbanice u Praskačky parc.č.: 89/6, 91/1, 91/3, 94, 235, 283, 290/1, 291/2, 

292/1, 300/2, 303/5, 306/1, 306/2, 346/1, 
- v kat. území Vlčkovice u Praskačky parc.č.: 90, 91/1, 91/2, 103, 106/1, 106/2, 159/1, 160/3, 

161/4, 161/5, 171/1, 171/2, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 174/1, 174/3

Podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

kterou ověřil Ing. Martin Štrof, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, 
ČKAIT 0013763, č. 18196208, datum 06/2020. 

2. Navazující dokumentace bude zpracována na podkladě dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou ověřil Ing. Martin Štrof, autorizovaný inženýr pro 
technologická zařízení staveb, ČKAIT 0013763, č. 18196208, datum 06/2020. 

3. Budou dodrženy podmínky uplatněné v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje ze dne 5. prosince 2019, č.j. KHSPA 22391/2019/HP-Pce:
1) Provozovatel zajistí, aby na anténách za provozu pracovali pouze zaměstnanci 

zdravotně způsobilí pro práci v elektromagnetickém poli.
2) Případné následné změny technologického zařízení, zejména veškeré změny 

anténních systémů a zvýšení výkonu vysílačů budou projednány s orgánem ochrany 
veřejného zdraví.

4. Budou dodrženy podmínky uplatněné v závazném stanovisku Magistrátu města Hradec 
Králové, odboru životního prostředí, ze dne 2. září 2020, č.j. 
SZ MMHK/137272/2020ŽP1/Pot, stanovené na úseku vodního hospodářství v souladu 
s § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
• Křížení železnice s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení 

a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“. 
• Křížení s vodním tokem bude realizováno protlakem s chráničkou z PE v hloubce min. 

1,2 m pod niveletu pevného dna vodního toku (myšleno bez nánosu). Chránička bude 
ukončena min. 6 m od břehové hrany. Místo křížení s vodním tokem bude opatřeno 
normovanými výtyčkami na břehové hraně koryta. 

• Bude zachována stávající niveleta terénu v záplavovém území vodního toku (terén 
nebude navyšován). 

• Veškerý stavební materiál bude skladován tak, aby nemohlo dojít k jeho odplavení. 
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• Technologie prací bude volena tak, aby byla eliminovaná rizika vzniku znečištění 
povrchových vod (ropné látky, cement, bouraný beton, ...). 

• Při provádění prací nesmí dojít k sesýpání zeminy nebo stavebních materiálů do koryta 
vodního toku. 

• Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočných profilů koryt vodních toků. 
• Pokud dojde k narušení koryta nebo jeho úpravy, bude uvedeno do původního stavu tak, 

aby nebyla zmenšena jeho kapacita a nenacházely se zde překážky bránící plynulému 
průtoku vody.

5.  Budou dodrženy podmínky uplatněné Městským úřadem Jaroměř, odborem životního 
prostředí, v koordinovaném stanovisku ze dne 12. května 2020, č.j. PDMUJA 11592/2020:
Odpadové hospodářství
1) Veškeré odpady, které vzniknout při stavbě budou tříděny, shromažďovány dle druhů 

a kategorií a následně předány oprávněné osobě k likvidaci. Žádný odpad nesmí být 
využit k terénním úpravám stavby a k stavbě nové.

2) K uvedení stavby do užívání bude doložen doklad o způsobu nakládání se vzniklými 
odpady a jejich předání oprávněné osobě.

Ochrana přírody a krajiny
1) Dřeviny rostoucí v těsné blízkosti stavby budou řádně ochráněny a nebudou výstavbou 

a stavbou poškozeny nebo poničeny.
2) Nejmenší vzdálenost výkopu, šachty apod. (dále jen „výkop“) od paty dřeviny bude 

čtyřnásobkem obvodu kmene měřeného ve výšce 1 m nad zemí. Vzdálenost výkopu od 
paty kmene bude nejméně 2,5 m.

3) Kořeny s průměrem do 20 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou ostře 
přetnuty a hladce přerušeny a ošetřeny prostředky na ošetření ran (jako např. stěpařský 
vosk, stimulátory růstu, přípravky s obsahem huminových solí, fidvo kyselin a s obsahem 
fungicidních látek apod.). Kořeny s průměrem větším jak 20 mm budou zachovány bez 
poškození a budou chráněny proti vysychání a účinkům mrazu.

4) Výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších 25 °C, musí být co 
nejrychleji zahrnuty.

5) U stromu, u kterého bude výkop veden kořenovým prostorem stromu, bude během 
stavební činnosti prováděna zálivka stromu, tak aby nedošlo k přemokření půdy 
a rozbahnění půdního povrchu. Četnost a intenzita zálivky bude nastavena se 
zohledněním rozložení a intenzity srážek, stanovištních poměrů, ročního období 
a dimenzi stromu.

6) V kořenové zóně stromů se nebude provádět žádná navážka zeminy nebo jiného 
materiálu. Kmeny stromů nesmí být přihrnuty zeminou. Do kořenové zóny stromu se 
smí navážet pouze hrubozmný materiál propouštějící vodu a vzduch. Vegetační vrstva 
o mocnosti max. 20 cm nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene stromu.

7) Kořenový prostor dřevin nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, 
odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

8) Musejí být přijata taková opatření, která zabrání úniku ropných a jiných nežádoucích 
látek (pohonné hmoty, oleje, cement, barvy apod.), ale také plasty apod., do 
vegetačních ploch, resp. do životního prostředí.

6. Budou dodrženy podmínky uplatněné v závazném stanovisku Magistrátu města Hradec 
Králové, odboru životního prostředí, ze dne 11. února 2020, č.j. SZ MMHK/015877/2020, 
vydané na úseku odpadového hospodářství:
1) Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady.
2)  Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým 

během stavební činnosti, pokud bude ověřeno, že materiál bude použit ve svém 
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (ustanovení § 2 odst. 3 zákona 
o odpadech).
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3) Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle §12 odst. 3 zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny.

4) Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou 
projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před její realizací bude 
vyžádáno nové závazné stanovisko.

7. Budou dodrženy podmínky uplatněné v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu 
města Hradec Králové, odboru životního prostředí, ze dne 30. března 2020, č.j. 
SZ MMHK/003305/2020/ŽP2/Mce:

Ochrana přírody a krajiny
1) Bude dodržena platná ČSN 839061 - Ochrana dřevin a porostů před poškozováním při 

provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny 
stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale 
s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Tím by totiž 
mohlo dojít ke statické poruše stromu a následnému pádu.

2) Pokud bude nutné některé dřeviny vykácet, bude předem získáno souhlasné rozhodnutí 
orgánu ochrany přírody (kácení se povoluje u všech dřevin, pokud jsou součástí 
stromořadí nebo významného krajinného prvku), u porostů nad 40 m2, stromů nad 
80 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm.

3) V zájmu bezpečnosti je třeba se vyvarovat jakéhokoli negativního ovlivnění stromů.
4) V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávající dřeviny, 

které rostou v blízkosti trasy.
5) Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat 

do kořenového systému.
6) Nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře.
7) V blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný 

stavební materiál, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén 
atd.

8) Kmen všech stromů bude obedněn, aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize 
stavby se zelení bude situaci na místě nutno operativně řešit.

9) Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí stromů v době teplot nad 24° C, musí 
být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny 
(např. vlhčené jutové pytle, netkaná vlhčená textilie apod.)

10) U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru, bude zajištěna zálivka 
kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na 
počasí, dobu trvání prací a nutnost zajistit dobré životní podmínky stromu.

11) Materiál bude zpět vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy půdního profilu.
12) Pokud dojde přes uvedená opatření nebo kvůli zanedbání ochrany zeleně k poškození 

stromů, může být stavebník správním orgánem nebo ČIŽP citelně sankcionován.
13) Zahájení prací bude předem oznámeno orgánu ochrany přírody.

Ochrana ovzduší
Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace 
stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek 
(instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).

8. Budou dodrženy podmínky uplatněné v závazném stanovisku Magistrátu města Hradec 
Králové, odboru památkové péče, ze dne 26. března 2021, č.j. 
MMHK/035731/2021/PP/Jen:
K provedení prací v objektu nemovité kulturní památky (Riegrovo náměstí č. p. 914/2, 
Hradec Králové – Pražské Předměstí, na pozemku st. p. 1534 v k.ú. Pražské Předměstí, 
rejstříkové číslo ÚSKP 16153 / 6-4536) bude vypracována podrobnější projektová 
dokumentace, ve které budou řešeny prostupy konstrukcemi nemovité kulturní památky 
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a detailní vedení navrhovaného optického kabelu objektem, jeho kotvení aj. Tato 
dokumentace bude předložena správnímu orgánu k vydání nového závazného stanoviska.

9. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku Lesy České republiky, s.p., státní 
správa Choceň, ze dne 10. ledna 2020, zn. LCR0024867/2018:
1) nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na předmětné pozemky,
2)  na předmětné pozemky nebude odkládán žádný stavební ani jiný materiál,

nedojde k poškození stromů stojících na předmětných pozemcích, ani jejich kořenových 
náběhů,

3)  investor stavby, a po jejím dokončení provozovatel stavby, budou po celou dobu 
životnosti stavby na svůj náklad provádět opatření dle § 22 zákona č. 289/1995 Sb.;

4)  konečné stanovisko k dotčení ochranného pásma lesních pozemků vydá orgán státní 
správy lesů, Magistrát města Pardubic.

10. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku Povodí Labe, s.p., ze dne 10. března 
2020, č.j. PLa/2020/000638:

1) Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy 
vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

2) Křížení s vodním tokem požadujeme realizovat řízeným protlakem s chráničkou z PE 
v hloubce min. 1,2 m pod niveletu pevného dna vodního toku (myšleno bez nánosu). 
Chránička bude ukončena min. 6 m od břehové hrany. Místo křížení s vodním tokem 
požadujeme opatřit normovanými výtyčkami na břehové hraně koryta.

3) V záplavovém území vodního toku požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén 
nebude navyšován).

4) Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových 
průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.

5) Při provádění prací nesmí dojít k sesýpání zeminy nebo stavebních materiálů do koryta 
vodního toku.

6) Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových či podzemních vod.

7) Stavbou nesmí dojít k zmenšení průtočného profilu koryta vodních toků.
8) Pokud dojde při stavbě k narušení koryta nebo jeho úpravy, požadujeme, aby bylo 

uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla zmenšena jeho kapacita a nenacházely se 
zde překážky bránicí plynulému průtoku vody.

9) Z důvodu případného přístupu správce vodního toku do koryta vodního toku 
požadujeme, aby byla veškerá umisťovaná zařízení ve vzdálenosti do 6 m od břehové 
hrany koryta toku ochráněna na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního 
toku (min. 20 tun).

10) Objekty vybudované v rámci akce zůstávají v majetku investora, nebo jeho právního 
nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.

11) Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - 
provozní středisko Hradec Králové - Ing. Jana Popelková, tel: 777 365 400, email: 
popelkovaj@pla.cz. Úsek vodního toku bude po ukončení prací odsouhlasen 
a protokolárně převzat výše uvedeným pracovníkem, který bude přizván ke kontrole 
dokončené stavby.

11. Budou dodrženy podmínky z těchto stanovisek ČD-Telematika a.s.:
- ze dne 30. října 2019, č.j.  1201918106
- ze dne 30. října 2019, č.j.  1201918195
- ze dne 30. října 2019, č.j.  1201918117
- ze dne 30. října 2019, č.j.  1201918197

mailto:popelkovaj@pla.cz
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Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti 
elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen 
nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky 
zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím 
vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, 
že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ 
a bankovní spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty 
na adrese www.cdt.cz/ vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před 
požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti 
na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30 % 
z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací 
geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další 
stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle 
skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě 
elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se 
stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti 
elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která 
má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené 
SŽDC s.o.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická 
ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9-Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o.:
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení 
týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni 
projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. 
a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí 
být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat 
o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9-Libeň, 
Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech 
příloh.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:
Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou 
či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za 
nezadatelné.

Další upřesňující podmínky:
V trati Pardubice - Hradec Králové, vlevo v žkm 4,640 - 4,700; oboustranně v žkm 9,470 - 
9,620; oboustranně v žkm 12,650 - 12,760; oboustranně v žkm 17,850 - 17,930; obvod žst. 
Hradec Králové hl.n. a v trati Hradec Králové - Týniště nad Orlicí. V jednotlivých zájmových 
územích (P1 – P5) jsou vedeny trasy dálkové optické, dálkové, traťové a místní 
telekomunikační sítě, viz. jednotlivé Situace v přiloženém souboru Kabely. Kabelové trasy 
zapracujte do projektové dokumentace a předložte k posouzení.

http://www.cdt.cz/
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V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě a vlastnictví ČD - Telematika a.s. projednejte 
způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem 
Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz. Pro korespondenci 
upřednostňujte uvedené e-mailové adresy.

12. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska CETIN a.s. ze dne 28. ledna 2020, č.j. 514880/20:
Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany sítí elektronických komunikací v plném 
rozsahu, s důrazem na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení, nutné 
dodržení ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
V případě kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN 
a.s. příslušná ochranná opatření – kontaktní osoba p. Berníšek, adam.bernisek@cetin.cz, 
775 108 566.

13. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku České Radiokomunikace a.s. ze dne 
7. prosince 2020, č.j. UPTS/OS/261809/2020:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační 
vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, 
zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá 
opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, 
zejména tím, že:
a) nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. 

Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: 
ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz .
V předmětu zprávy bude uvedeno ,,č.j. tohoto stanoviska_Oznámenízahájenípraci".

b) Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, 
a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření 
a datum jeho vydání.

c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení 
a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní 
předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Ing. Marek Vitula tel. 
603 855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.

d) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto 
vedení (zařízení).

e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech 
směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.

f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, 
nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od 
vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící 
stroje, sbíječky apod.).

g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného 
poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební 
techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, 
ocelovými pláty apod.).

h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování 
zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.

i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti 
poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.

j) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala 
pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 
615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) 
viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas 
k záhozu. Ke kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.

k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními 
(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického 

mailto:vlastimil.dlouhy@cdt.cz
mailto:adam.bernisek@cetin.cz
mailto:ochranasiti@radiokomunikace.cz
mailto:popelka@vegacom.cz
mailto:geo@vegacom.cz
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vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního 
telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.

l) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) 
s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.

m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad 
a pod telekomunikačním vedením (zařízením).

n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu 

(zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, 
a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně 
aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, 
zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního 
telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned 
kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.
Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je 
překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je 
třeba práce objednat.

14. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 
14. prosince 2020, č.j. 1112088507:

1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci 
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém 
území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 
a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 
34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického 
vybavení.

3) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou 
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po 
souhlasu vydaném naší společností.

4) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní 
techniky.

5) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, 
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena 
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné 
tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

6) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů.

7) Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou 
cedulí „POZOR - ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do 
tohoto pásma.

8) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou 
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo 
havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše 
uvedených podmínek.

9) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 
nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž 
je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou 
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přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat 
Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.

10) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou 
k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
(www.cezdistribuce.cz)

11) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně 
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

12) Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

15. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku Dial Telecom, a.s. ze dne 4. prosince 
2020, č.j. HK854615:
Požadujeme do projektové dokumentace zapracovat stávající optické trasy společnosti 
Dial Telecom, a.s.
Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou 
objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. 
(Kontakt: vytyceni@dialtelecom.cz)
V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení 
ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou.
Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení 
společnosti Dial Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání 
stavby.
Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 
Sb. o Elektronických komunikacích.
Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 
60005 - „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
Výkopové práce v ochranném pásmu (1 m po stranách krajního vedení) bulou prováděny 
zásadně ručně.
Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho 
řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením 
třetími osobami.
Přel záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem 
přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem 
odkrytého vedení.
V případě neoprávněného zásahu, nebo narušení podzemního komunikačního vedení bule 
postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy 
a normami.

16. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku Elektrárny Opatovice, a.s. ze dne 
8. prosince 2020, č.j. 289/20:
1) Při stavbě dojde ke styku se zařízením EOP a.s. Stavební činnost a úpravy terénu 

v ochranných pásmech, které by mohly ohrozit provoz a údržbu zařízení pro výrobu 
a rozvod tepla, je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem 
příslušného držitele autorizace, který odpovídá za provoz těchto zařízení (Zákon 
č. 458/2000 Sb., § 87, odst. 1 - 5).

2) Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné ve 
smyslu Vyhlášky 601/2006 Sb., § 18, odst. 1 provést geodetické vytýčení trasy.

3) Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních sítí a práce tyto sítě křižující je nutno 
provádět výhradně ručně. V případě poškození zajistí provozovatel opravu na náklady 
viníka.

4) Každé poškození uvedeného zařízení je nutné ihned nahlásit zástupci Elektrárny 
Opatovice, a.s., který toto vyjádření vydal.

5) Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce Elektrárny Opatovice, a.s., který toto 
vyjádření vydal. Ten zjistí provedením kontroly, zda nedošlo během zemních prací 
k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán 
zápis.

http://www.cezdistribuce.cz/
mailto:vytyceni@dialtelecom.cz
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6) Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, 
případně úpravy terénu prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení podle 
Zákona 485/2000 Sb., § 87, odst.4 považována za činnost vykonávanou bez souhlasu 
majitele zařízení v rozporu s těmito právními předpisy. V případě vzniku škody 
v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení 
veškeré vzniklé škody.

7) Při provádění prací musí být zachován přístup k rozvodnému tepelnému zařízení EOP 
a.s.

8) Výše uvedené body se vztahuji k příloze č. 289/20_3/4. Zbývající přílohy tohoto 
vyjádření mají pouze informativní charakter.

17. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku GridServices, s.r.o. ze dne 13. ledna 
2020, č.j. 5002058102:
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme-žádost o vytyčení se nachází na 

internetových stránkách www. gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním 

našeho zařízení;
Kabel NN, VN:
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na 

obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;
Sdělovací (optický) kabel (trubky HDPE):
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na 

obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a sdělovacím zařízením 

(optickým) kabelem (trubkou HDPE) při souběhu jsou 2 m;
Nové stožáry GSM – R:
- stávající stožáry zachovat na stávajících místech (v oblasti existence VTL plynovodu) – 

nepřibližovat směrem kVTl plynovodu; 
Všeobecné podmínky:
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od 

plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození 

vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL 
plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices, 
s.r.o. - Regionální oblast Čechy 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek 
(www.gridservices.cz).

18. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku Královéhradecká provozní, a.s. ze 
dne 23. ledna 2020, č.j. 98/TD-20:
1) Je nutno dodržet ČSN 73 60 05.
2) Křížení je nutno provádět kolmo v místě křížení kabelového vedení a našich sítí, 

požadujeme uložení kabelového vedení do chráničky 1,5 m resp. 2,5 m na obě strany 
od líce potrubí.

3) Pro vytyčení trasy stávajícího vodovodního řadu v provozování Královéhradecké 
provozní, a.s. je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz 

http://www.gridservices.cz/
mailto:info@khp.cz
mailto:hledaci@khp.cz
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včetně situace a vyjádření KHP, a.s. Dále si domluvit termín schůzky s panem 
Jonášem, číslo telefonu: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, číslo telefonu: 606 680 
804

4) Pro vytýčení trasy stávající kanalizační stoky v provozování Královéhradecké 
provozní, a.s. je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na 
vaclav.loskot@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s. Dále si domluvit termín 
schůzky s panem Loskotem, číslo telefonu: 724 993 294.

5) Při vytýčení vodovodu a kanalizace případně upřesníme naše požadavky z hlediska 
umístění našeho vodovodu, kanalizace a prováděných prací.

6) V případě, že dojde ke střetu těchto sítí, budou následné opravy nebo přeložky 
vodovodu nebo kanalizace provedeny výhradně naší a.s. na náklady investora 
stavby.

7) Při realizaci požadujeme zajistit přístupnost k uzavíracím armaturám, šachtám 
a hydrantům z důvodu provádění obsluhy a údržby vodovodu a kanalizace.

8) Veškeré práce v blízkosti vodovodu a kanalizace požadujeme provádět ručně.
9) Při stavbě musí být přístupno veškeré zařízení v našem provozu, nesmí být na něm 

ukládán stavební ani výkopový materiál.
10) Zhotovitel této investiční akce je povinen vyzvat pracovníky Královéhradecké 

provozní, a. s. před dokončením prací (záhozem) ke kontrole dodržení našich 
podmínek a k převzetí zařízení v našem provozování, které bylo stavbou nového 
kabelového vedení dotčeno.

19. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku Technické služby Hradec Králové ze 
dne 9. prosince 2020, č.j. TSHK/2340/E/20:

Z hlediska místních komunikací:
> Veškeré případné zásahy do chodníku požadujeme uvést do stavu dle vzorových řezů, 

povrch opravit v celé šířce, nutno dodržet zásady poslední platné směrnice statutárního 
města Hradec Králové pro nakládání s majetkem města HK, v případě živičných 
chodníků užších než 2,5 m položit nový povrch v celé šíři, v případě širších 2,5 m se 
domluvit se správcem komunikace na konkrétním postupu, domluvit se se správcem 
komunikace na dalších úpravách chodníků (snížení obrub, nové úpravy pro nevidomé 
a slabozraké apod.).

> Veškeré případné zásahy do vozovky požadujeme uvést do stavu dle vzorových řezů, 
povrch vozovky opravit 30 cm na každou stranu od hrany výkopu pro kolmé překopy, při 
podélných opravit 1/2 šíře vozovky, (pokud správce neurčí jinak), vyrovnání silničních 
obrub, výměna poškozených silničních betonových krajníků atd.

> Pro zalití styčných spár požadujeme použití pružně plastické hmoty tak, že bude 
položena do předem vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou.

> Výkopové práce musí být prováděny dle technických podmínek 146 (TP 146) zákona 
č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997. Na tyto práce požadujeme záruku 60 
měsíců.

> V případě odstranění vodorovného dopravního značení toto obnovit.
> Dotčené plochy komunikací požadujeme po skončení stavby (záboru) protokolárně 

předat zpět do správy TS HK.

Z hlediska městské zeleně:
> V souvislosti se stavbou a během stavby požadujeme postupovat v souladu s § 7 odst. 1) 

zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
> Prováděné práce musí být v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch 

pro vegetaci při stavebních pracích).
> Na plochách veřejné zeleně není přípustné deponování stavebních materiálů a zřizování 

staveniště min. v prostoru kořenové zóny dřevin. Za kořenovou zónu se pokládá plocha 

mailto:info@khp.cz
mailto:vaclav.loskot@khp.cz
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půdy pod korunou stromů (ohraničené okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, 
u sloupovitých forem o 5 m.

> V prostoru kořenové zóny stávajících dřevin není v souvislosti se stavbou přípustné 
sejmutí ani navážka zeminy.

> Stávající dřeviny budou v průběhu stavby vhodným způsobem chráněny před 
mechanickým poškozením!

> Za případné vzniklé škody na veřejné zeleni zodpovídá investor této stavby!
> Hrana hloubeného výkopu není přípustná blíže než 2,5 m od paty kmene stávajících 

stromů.
> Hloubený výkop v kořenové zóně dřevin bude proveden ručně. V průběhu výkopů 

nebudou přerušeny kořeny s průměrem větším 2 cm ani nebudou tyto poškozeny! Pokud 
dojde k jejich přetnutí, budou rány zahlazeny a ošetřeny prostředky na ošetření ran.

> Na plochy veřejné zeleně není přípustný vjezd jakýmikoli mechanismy, vč. parkování.
> Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních 

ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem.
> Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu 

v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu 
zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním 
ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny!

> Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu 
a předat středisku měst, zeleně TS HK zpět do péče.

20. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanoviscích Telco Pro Services, a.s.
- ze dne 29. října 2019, č.j. 0200983718
- ze dne 29. října 2019, č.j. 0200983724
- ze dne 29. října 2019, č.j. 0200983731
- ze dne 29. října 2019, č.j. 0200983718
- ze dne 8. prosince 2020, č.j. 0201163906
- ze dne 8. prosince 2020, č.j. 0201163977
Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení 
společnosti Telco Pro Services, a. s.
Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném 
zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební 
činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za 
škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví 
a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco 
Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů 
zejména tím, že u podzemního komunikačního vedení:
a) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytýčení přesné 
polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro 
Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku 
t.č. 910 70 70 70.
b) Po vytýčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějící 
vytýčení, vydán „Protokol o vytýčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném 
pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně 
seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního 
vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 
je 1,0 m po stranách krajního vedení.
c) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu 
s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů 
apod.) v prostoru 1,0 m po stranách krajního vedení.
d) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození 
nepovolanou osobou.
e) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením 
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musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů 
nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci 
s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes 
společnost Telco Pro Services, a. s.
f)    Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro 
Services, a. s. na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.
g)    Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda 
vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. 
O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy 
provádějící stavbu.
h) Na vytýčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován 
stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala 
přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. 
Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být 
upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
i) Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při 
dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
j) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním 
komunikačním vedením před započetím stavebních prací.
k) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
U nadzemního komunikačního vedení:
a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla 
vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení.
b) Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení nebudou používány 
mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky 
nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro 
Services, a. s.
c) Každé poškození nadzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro 
Services, a. s. na e-mail geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.
d) Při poškození nadzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při 
dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
f)  Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je vedení je 1,0 m po stranách 

krajního vedení.

21. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanoviscích T-Mobile Czech Republic a.s.
- ze dne 8. prosince 2020, č.j. E52262/20
- ze dne 8. prosince 2020, č.j. E52258/20

Podmínky řešení kolizí s optickou trasou
V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.
S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění 
následujících podmínek:

• Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ.
Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození 
TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

• písemné vyrozumění o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
• před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení 

a zařízení přímo ve staveništi (trase),
• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení 

(zařízení),
• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení 

(zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
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• upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností 
a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé 
straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních 
prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),

• řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti 
poškození, odcizení

• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude 
trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci,

• nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila 
přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),

• bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
• při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 

73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení',
• ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem 

úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky 
zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákona 183/2006 Sb., stavební 
zákon a platných prováděcích vyhlášek.

Pokud v příloze stanoviska není vygenerován soubor ve formátu *.dgn a dle „Legendy“ 
v příloze č.2 jde o plánovanou trasu, požadujeme koordinaci.

Kontakt v případě kolize s optickými trasami:
• servisní partner TMCZ, firma S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144, e-mail: 

jaroslav.tmka@scom.cz, nebo Michal Čejka 777 587 204, e-mail: 
michal.cejka@scom.cz, v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení optických sítí 
pro TMCZ, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění 
a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytýčení, fotodokumentace a dohled 
nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytýčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytýčení se obraťte na našeho 
servisního partnera.

Podmínky řešení kolizí s mikrovlnnými spoji
V dané lokalitě provozuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou 
nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve 
výškových hladinách od: m.n.m.
V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení 
„Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady 
zašlete na e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz
V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.
Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně 
činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.
V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za 
podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy 
budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora.
V případě potřeby uzavření smlouvy, doplňte údaje o investorovi, místu stavby a vyplněné 
zašlete na e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz
Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce 
a společností T-Mobile Czech Republic a.s..
V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení 
a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním 
nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady 
na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení 
činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli 
upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení 
výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit 

mailto:jaroslav.tmka@scom.cz
mailto:michal.cejka@scom.cz
mailto:petr.dundacek@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz


KUKHK-21667/UP/2020

18

pokutu až do výše 2 mil. Kč.
Kontakt v případě kolize s MW spoji :
• Petr Dundáček , e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

22. Budou dodrženy Obecné podmínky, které jsou nedílnou součástí stanoviska Vodovody 
a kanalizace, a.s. ze dne 28. ledna 2020, č.j. VS/2020/177/Šla.

23. Budou dodrženy podmínky uplatněné ve stanovisku Drážního úřadu, sekce infrastruktury, 
ze dne 10. ledna 2020, č.j. MP-SOP0076/20-2/Bn:

1) Stavebník písemně oznámí Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stejně tak stavebník neprodleně 
oznámí Drážnímu úřadu případné změny v těchto skutečnostech.

2) Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník 
nebo jeho zástupce Drážní úřad o zavedení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 odst. 2 vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
ve znění pozdějších předpisů.
3) Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu trvale užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být 
doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že platnost tohoto územního rozhodnutí je 
5 let ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Správa železnic, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- ČD Telematica a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IDDS: dgzdjrp
- České dráhy, a.s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IDDS: 

e52cdsf
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, 

IČO: 69797111, Odloučené pracoviště Pardubice, Horova 180, 502 06 Hradec Králové, 
IDDS: x3eftbz

- Česká republika – Správa železnic, s. o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, 
IDDS: uccchjm

- ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
- České Radiokomunikace a.s., IČ 27444902, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, 130 00 

Praha, IDDS: g74ug4f
- CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IDDS: qa7425t
- Petra Safari, nar. 3.5.1971, U dětského hřiště 743/13, 158 00 Praha
- Rovina Group a.s., IČ 29187672, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IDDS: 7nme7nd
- ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha, IDDS: 8tscdpq
- T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, IDDS: 

ygwch5i
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ 48172898, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 

Hradec Králové, IDDS: vk5ciic
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt
- Albert Česká republika, s.r.o., IČ 44012373, Radlická 520/117, 158 00 Praha, IDDS: rtnccuz

mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz
mailto:ocranasiti@t-mobile.cz


KUKHK-21667/UP/2020

19

Odůvodnění

Krajský úřad, který je správním orgánem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle § 2e odst. 1 zákona o urychlení výstavby ve vazbě 
na § 11 správního řádu

obdržel dne 17. července 2020 žádost

Správy železnic, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha,
v zastoupení společnosti

SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

o vydání rozhodnutí o umístění stavby
„GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř“

Stavba se člení:

Úsek Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
 PS 102 BTS 850 Pardubice – Semtín
 PS 103 BTS 851 Stéblová
 PS 104 BTS 852 Čeperka
 PS 105 BTS 853 Březhrad
 PS 106 BTS 854 Hradec Králové
 PS 107 BTS 855 Předměřice nad Labem
 PS 108 BTS 856 Smiřice
 PS 109 BTS 857 Jaroměř

Úsek Praskačka – Hradec Králové
 PS 201 BTS 908 Praskačka
 PS 202 BTS 909 Hradec Králové – Kukleny

Kabelizace
  PS 701 POK v úseku Praskačka – Hradec Králové
Použité zkratky: PS – provozní soubor, BTS – Base Transceiver Station (vysílač a přijímač radiových signálů),  
                          POK – přípojný optický kabel

Stavba se navrhuje umístit na těchto pozemcích:
- v kat. území Semtín parc.č. 19, 216/1
- v kat. území Stéblová parc.č. 64/5, 696
- v kat. území Čeperka parc.č. 432/1, 502
- v kat. území Březhrad 705/1, 705/32, 707/2
- v kat. území Pražské Předměstí parc.č. 1889/2, 1889/1, 1889/37, 2075/1, 1534
- v kat. území Předměřice nad Labem parc.č. 169, 505, 713, 900/7
- v kat. území Smiřice parc.č. 195, 746/4, 1068
- v kat. území Josefov u Jaroměře parc.č. 810/3, 810/6
- v kat. území Jaroměř parc.č. 4341/1, 4348
- v kat. území Praskačka parc.č. 481/3, 481/4, 477, 1210, 1211, 1212,
- v kat. území Kukleny parc.č. 1890/1
- v kat. území Plačice parc.č. 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5
- v kat. území Vlčkovice u Praskačky parc.č. 159

Krajský úřad se nejprve zabýval otázkou své příslušnosti k vedení územního řízení o umístění 
shora popsané stavby v prvním stupni.
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V této souvislosti krajský úřad nejprve nahlédl do obsahu zákona o urychlení výstavby, který 
speciálně upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování vybraných druhů staveb, 
oproti obecné právní úpravě obsažené ve stavebním zákoně. 
 
Podle ustanovení § 2e odst. 1 zákona o urychlení výstavby v jeho znění účinném od 1. srpna 
2019 platí, že příslušný k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je 
stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. 

Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o urychlení výstavby se přitom pro účely tohoto zákona 
dopravní infrastrukturou rozumí:
a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, 
b) stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související, 
c) další stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umisťované v plochách 
nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo 
d) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury nebo stavby s nimi související.

Při zjišťování uvedené otázky krajský úřad za pomocí www.mdcr.cz/Dokumenty/Drazni-
doprava/Zeleznicni-infrastruktura/Informace-o-kategorizaci-zeleznicni-site dospěl k závěru, že 
se jedná o související stavbu dráhy celostátní, tedy případ uvedený pod § 1 odst. 2 písm. b) 
zákona o urychlení výstavby.

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 správního řádu zahájeno územní řízení. Vzhledem k tomu, 
že žádost neobsahovala náležitosti stanovené v § 86 stavebního zákona, krajský úřad žadatele 
opatřením ze dne 14. srpna 2021, č.j. KUKHK-21667/UP/2020 vyzval, aby předloženou žádost 
doplnil. Podklady k projednání žádosti byly soustředěny dne 26. března 2021.

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí byla dokumentace, kterou ověřil Ing. Martin Štrof, 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0013763, č. 18196208, datum 
06/2020. Z dokumentace krajský úřad zjistil, že stavba bude zajišťovat mobilní telefonní 
a datovou komunikaci výhradně pro potřeby zabezpečení železničního provozu - základní 
hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby 
a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin. Realizací stavby dojde k plnému 
pokrytí uvedených vybraných traťových úseků signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající 
mezinárodnímu standardu EIRENE, potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS 
úrovně L2. Stavba dále řeší doplnění stávající pozemní telekomunikační infrastruktury Správy 
železnic s.o., která je pro spuštění systému GSM-R nezbytná, tj. výstavbu diagnostických 
optických kabelů úložných ve vybraných úsecích trati, napájecích NN kabelů a úpravy mostních 
objektů pro přechody kabelů, doplnění a výstavbu přenosového systému v dotčených traťových 
úsecích a lokalitách BTS, doplnění klimatizací a úpravy NN rozvaděčů ve vybraných objektech 
železničních stanic.

Popis jednotlivých stavebních objektů je následující:

PS 102 – PS 109 a PS 201 – PS 202 - základnové radiostanice BTS 
Sdělovací část 
BTS jsou betonové stožáry, o výškách mezi 15 až 35 m (viz. výrok územního rozhodnutí). 
Systém GSM-R využívá kmitočtové pásmo 876-880MHz a 921-925MHz. Pokrytí území 
signálem GSM-R má liniovou strukturu směrovanou podél železniční trati. Toto pokrytí je 
zajištěno směrovými anténami umístěnými na stožáru základnové stanice, označované 
mezinárodní zkratkou jako BTS (Base Transceiver Station). Umístění základnové stanice (dále 
BTS) bylo zvoleno na základě výsledků výpočtů a následného měření pokrytí železniční tratě 
signálem sítě GSM-R, a dále na základě výsledků místních šetření za účasti výběrové komise. 

http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Drazni-doprava/Zeleznicni-infrastruktura/Informace-o-kategorizaci-zeleznicni-site
http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Drazni-doprava/Zeleznicni-infrastruktura/Informace-o-kategorizaci-zeleznicni-site
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Výběr lokalit pro BTS byl prováděn s ohledem na možnost přednostního situování BTS na 
drážních pozemcích, a na možnost využití stávající železniční telekomunikační infrastruktury 
a napájecích zdrojů. BTS se obecně skládá z anténního nosiče (AN), umístěného volně v terénu 
na základové patce, z anténního systému, umístěného na AN a z technologického 
elektronického zařízení, které je alternativně umístěno v samostatném technologickém objektu 
nebo v přístrojové skříni u paty stožáru. 
Napojení na energie 
Pro napájení BTS jsou v rámci stavby využívány tyto zdroje energie: 
• rozvodná síť NN Správy železnic - napěťová soustava: 3 PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C; 
• veřejná distribuční síť NN. 
U BTS ve vnitřních stávajících prostorách bude zřízen vždy samostatný přívod NN 3 NPE, AC 
50 Hz, 400/230V/TN-S, napojený z nejbližšího stávajícího rozvaděče. U BTS v TD nebo VS 
mimo stávající budovy, je upřednostňován zdroj ze stávajících drážních sítí; v místech bez této 
možnosti, z veřejného rozvodu. Z veřejné distribuční sítě budou připojena PS102, PS104, 
PS105 a PS201. U PS102, PS104 a PS105 je s provozovatelem veřejné distribuční sítě 
projednáváno navýšení stávajícího rezervovaného příkonu v těchto lokalitách. U PS201 je 
zřizováno nové odběrné místo z veřejné distribuční sítě. Součástí rozvaděčů u BTS mimo 
stávající budovy, bude přívodka pro připojení náhradního zdroje (dieselagregátu). U všech 
nových přípojek NN bude zřízen elektroměrový rozvaděč, ve kterém bude kromě jištění vývodu 
pro BTS také elektroměr pro měření spotřeby. Pro úsek trati bude v rámci stavby dodán 
dieselagregát s výkonem 7,5 kW, který bude sloužit jako záložní zdroj pro napájení BTS 
v případě výpadků napájení delších jak 6 hodin. Pro napájení ostatní instalované technologie 
(přenosové zařízení, IP zapojovače apod.) se budou využívat buď stávající zálohované zdroje, 
které se v rámci stavby upraví a doplní, nebo budou dodány zdroje nové. 
PS 701 POK v úseku Praskačka – Hradec Králové 
Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému a dalších 
technologických systémů zejména pak vybudovaných BTS GSM-R se v řešeném úseku trati 
navrhuje položit vyhledávací vodič TCEPKPFLEY 3XN0,8 a ochranou trubku HDPE barvy 
modré. Do ochranné trubky HDPE barvy modré s dvěma pruhy se navrhuje zafouknout přípojný 
optický kabel o kapacitě 14 vláken SM. Rezervní chránička, ani traťový kabel nebude pokládán 
vzhledem k budoucí modernizaci tratě. Optická kabelizace se navrhuje ukončit konektory 
E2000/APC dle zásad SŽDC v optických rozvaděčích, které budou umístěny v nové 19“ skříni 
na novém ODF 24vl. v domku BTS Praskačka a ve stávající 19“ skříni na novém ODF 12vl. ve 
sdělovací místnosti v ŽST Hradec Králové. Vyhledávací vodič bude ukončen na svorkovnicích, 
které budou instalovány na novém nosníku v domku BTS Praskačka a ve stávající 19“ skříni ve 
sdělovací místnosti v ŽST Hradec Králové. Mezi domkem BTS Praskačka a ŽST Praskačka VB 
bude položen vyhledávací kabel, položení HDPE ø 40/33 mm barvy modré a nový přípojný 
optický kabel 12vl. Optická kabelizace se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad 
SŽDC v optických rozvaděčích, které budou umístěny ve stávající 19“skříni na novém ODF 12vl. 
ve sdělovací místnosti v ŽST Praskačka a v nové 19“ skříni na novém ODF 24vl. v domku BTS 
Praskačka. Vyhledávací vodič bude ukončen na svorkovnicích, které budou instalovány ve 
stávajících nosnících ve sdělovací místnosti v ŽST Praskačka a na novém nosníku v domku 
BTS Praskačka. V tomto úseku kabelová trasa ve volné trati v úseku Hradec Králové – 
Praskačka bude vedena výkopem 35/50 ve žlabech vzhledem k budoucí modernizaci tratě. 
Ostatní výkopy přes silnici a protlaky pod kolejemi, pod silnicí, nebo pod vodotečí budou vedeny 
dle normy. 
PS 701* - v katastrálním území Pražské Předměstí do stávající ochranné trubky ČD Telematika 
se navrhuje zafouknout přípojný optický kabel o kapacitě 12 vláken SM a délce 20 m. Rezervní 
chránička, ani traťový kabel nebude pokládán vzhledem k budoucí modernizaci tratě.

Pokud se týká žádosti o vydání územního rozhodnutí, podle § 86 odst. 2 stavebního zákona 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí
 a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,
 b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle 
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zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné 
stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je 
příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,

 c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

 d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li 
záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

 e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část; u souboru 
staveb v areálu jaderného zařízení, stanovuje souhrnná technická zpráva základní vlastnosti 
a limitní požadavky na vstupy a výstupy nezbytné pro jeho umístění, dokumentace objektů 
se nezpracovává; u výrobku plnícího funkci stavby může být výkresová část dokumentace 
nahrazena technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, nebo jiným dokladem podle 
zvláštního právního předpisu, z něhož je možné ověřit dodržení technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Pokud se týká požadavků stanovených v § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, je třeba 
uvést, že podle § 184a stavebního zákona není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby 
a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo 
opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Souhlas s navrhovaným 
stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové 
dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě 
pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

V daném případě je předmětem řízení stavba související se stavbou dráhy celostátní, což už 
bylo výše zmíněno.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o drahách“), je stavbou dráhy je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, 
která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či 
nikoliv. Stavba dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, 
trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná.

Podle § 5 odst. 2 zákona o drahách lze podle zákona o vyvlastnění k uskutečnění stavby dráhy 
odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající 
věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě.

V daném případě jsou pozemky, na nichž se stavba umisťuje, jednak ve vlastnictví žadatele, tj. 
Správy železniční dopravní cesty, s.o., a dále ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. 
Společnost České dráhy, a.s. přitom s umístěním stavby vyjádřila svůj souhlas v rámci Dohody 
o podmínkách realizace stavby č. 58277/20-RSM/HK, kterou dne 21. prosince 2020 uzavřela 
s žadatelem a jejíž přílohou jsou grafické části zobrazující na podkladě katastrální mapy 
umisťovanou stavbu.

Pokud se tedy týká požadavku § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, souhlas k umístění 
stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona nebylo nutné k žádosti předložit, neboť se 
jedná o stavbu, pro kterou je pro získání potřebných práv k pozemkům pro požadovaný stavební 
záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem o drahách, viz. výše. Nicméně žadatel beztak 
souhlas vlastníka k žádosti přiložil.

Pokud se týká požadavků stanovených v § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, je třeba 
uvést, že podkladem pro vydání územního rozhodnutí byla tato závazná stanoviska, stanoviska 
a rozhodnutí dotčených orgánů:
- vyjádření Drážního správního úřadu ze dne 10. ledna 2020, č.j. MP-SOP0076/20-2/Bn -  
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podle § 7 zákona o drahách speciálního stavebního úřadu
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne 9. ledna 2020, č.j. 

HSHK-6521-2/2019 – nepodléhá posuzování a vydání závazného stanoviska
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 24. dubna 2020, č.j. 

HSPA-37-76/2020 Kř – nepodléhá posuzování a vydání závazného stanoviska
- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 

19. prosince 2019, č.j. KHSHK 41156/2019/HP.TU/Br
- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 

5. prosince 2019, č.j. KHSPA 22391/2019/HP-Pce – podmínky viz. výše
- koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 1. září 

2020, č.j. KUKHK-21585/UP/2020 
- závazné stanovisko na úseku územního plánování – plnění podmínek prokázáno v DUR
- na úseku dopravy a silničního hospodářství, kultury a památkové péče, ochrany 

zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, 
posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, 
vodního hospodářství – bez připomínek

- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 30. ledna 2020, č.j. KrÚ 
1584/2020/KO/Je – na úseku posuzování vlivů na životní prostředí a ochrany přírody – bez 
připomínek

- souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, 
ze dne 2. září 2020, č.j. SZ MMHK/137272/2020ŽP1/Pot – souhlas podle § 17 odst. 2 
vodního zákona – podmínky viz. výše

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jaroměř, odbor životního prostředí, ze 
dne 12. května 2020, č.j. PDMUJA 11592/2020
- závazné stanovisko na úseku vodního hospodářství – souhlas podle § 17 vodního 

zákona, na úseku odpadového hospodářství – podmínky viz. výše, na úseku ochrany 
přírody a krajiny – podmínky viz. výše

- na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu – bez 
připomínek

- souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, 
ze dne 11. února 2020, č.j. SZ MMHK/015877/2020 – z hlediska nakládání s odpady – 
podmínky viz. výše

- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životného 
prostředí, ze dne 30. března 2020, č.j. SZ MMHK/003305/2020/MŽP2/Mce 
- závazné stanovisko na úseku odpadového hospodářství – podmínky viz. výše
- na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského 

půdního fondu, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, pozemních komunikací – bez 
připomínek

- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubice, stavební úřad, ze dne 
17. března 2020, č.j. MmP 1828/2020 – závazné stanovisko na úseku ochrany životního 
prostředí, památkové péče, územního plánování

- závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 2. prosince 2019, č.j. 013739-19-701
- vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 

ze dne 26. května 2020, č.j. SBS 19123/2020/OBÚ-09/1
- závazného stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, ze dne 

26. března 2021, č.j. MMHK/049278/2021/PP/Jen – podmínky viz. výše
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, ze dne 

22. června 2020: č.j. 85240/2020-1150-OÚZ-PCE, 87095/2020-1150-OÚZ-PCE, 
87096/2020-1150-OÚZ-PCE, 87097/2020-1150-OÚZ-PCE, 87098/2020-1150-OÚZ-PCE, 
87099/2020-1150-OÚZ-PCE, 87100/2020-1150-OÚZ-PCE, 87101/2020-1150-OÚZ-PCE, 
87102/2020-1150-OÚZ-PCE, 87103/2020-1150-OÚZ-PCE, 87105/2020-1150-OÚZ-PCE, 
87106/2020-1150-OÚZ-PCE, 87107/2020-1150-OÚZ-PCE, 87108/2020-1150-OÚZ-PCE, 
87104/2020-1150-OÚZ-PCE

- souhlasné vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ze dne 27. května 
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2020, č.j. KRPH-35517-53/ČJ-2020-0500IT
- souhlasné vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 4. února 2020, 

č.j. KRPE-417-66/ČJ-2020-1700IT.
 

Pokud se týká požadavků stanovených v § 86 odst. 2 písm. c) a d) stavebního zákona, je třeba 
uvést, že podkladem pro vydání územního rozhodnutí byla tato stanoviska a smlouvy s vlastníky 
veřejné dopravní a technické infrastruktury související s možností a způsobem napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných pásem:
- vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ze dne 27. května 2020, č.j. 

KRPH-35517-53/ČJ-2020-0500IT
- vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 4. února 2020, č.j. KRPE-

417-66/ČJ-2020-1700IT
- CoProSys a.s. ze dne 9. prosince 2019
- ČD – Telematika a.s. - ze dne 30. října 2019, č.j. 1201918106, ze dne 30. října 2019, č.j. 

1201918195, ze dne 30. října 2019, č.j. 1201918117, ze dne 30. října 2019, č.j. 1201918197
- ČEPRO, a.s. ze dne 16. prosince 2020, č.j. 13522/20
- CETIN a.s. ze dne 28. ledna 2020, č.j. 514880/20
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 7. prosince 2020, č.j. UPTS/OS/261809/2020
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8. prosince 2020, č.j. 0101427629, ze dne 8. prosince 2020, č.j. 

0101427542 
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14. prosince 2020, č.j. 1112088507
- ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 6. prosince 2019
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 8. prosince 2020, č.j. 0700303593, ze dne 8. prosince 2020, 

č.j. 0700303662
- ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ze dne 9. prosince 2020
- Dial Telecom, a.s. ze dne 4. prosince 2020, č.j. HK854615
- EDERA GROUP a.s. ze dne 20. prosince 2020, č.j. 484/201220/PC
- Elektrárny Opatovice, a.s. ze dne 8. prosince 2020, č.j. 289/20
- Explosia a.s. ze dne 7. prosince 2020, č.j. 18800 Expl/TÚú751/2020
- GridServices, s.r.o. ze dne 9. června 2020, č.j. 5002163488, ze dne 13. ledna 2020, č.j. 

5002058102
- Královéhradecká provozní, a.s. ze dne 15. prosince 2020, č.j. KHP/TD/LC/20/3899
- Magnalink, a.s. ze dne 4. ledna 2021, č.j. 20201204-03DK
- Městské vodovody a kanalizace s.r.o. ze dne 24. ledna 2020
- Služby města Pardubic a.s. ze dne 9. prosince 2020, č.j. 19550/IO
- Meteor-CS s.r.o. ze dne 26. listopadu 2019
- Syntesia, a.s. ze dne 27. listopadu 2019, č.j. 45100/80/2019
- Technické služby Hradec Králové ze dne 9. prosince 2020, č.j. TSHKú2340/E/20
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 13. ledna 2021, č.j. 021-29-PR1
- Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. ze dne 5. ledna 2021, č.j. 3423/THHK/2020/Zv
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 8. prosince 2020, č.j.: E52248/20, E52249/20, 

E52250/20, E52251/20, E52252/20, E52253/20, E52254/20, E52256/20, E52260/20, 
E52248/20, E52258/20, E52262/20

- TwigoNet Europe ze dne 18. prosince 2020, č.j. 7042/2020KM
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 4. prosince 2020, č.j. 201204-1111236771, 201204-

1119236779, 201204-1145236791 a ze dne 13. prosince 2020, č.j. 201204-1143236789
- Vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 28. ledna 2020, č.j. VS/2020/177/Šla
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 31. ledna 2020, č.j. SUSPK/102/2020
- Správa železniční dopravní cesty ze dne 6. ledna 2020, č.j. 1185/2020-SŽDC-OŘ HKR-NT.

Podmínky, které uvedené subjekty k umístění záměru uplatnily, jsou zapracovány ve výroku 
tohoto územního rozhodnutí. Ty subjekty, které ve výroku zmíněny nejsou, byly k záměru bez 
připomínek.
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K požadavkům § 86 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se krajský úřad vyjádřil výše, když 
specifikoval dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a její obsah.

Poté, co krajský úřad ověřil, že žádost o vydání územního rozhodnutí včetně předepsaných 
příloh je kompletní, aby mohl přistoupit k úkonu podle § 87 stavebního zákona a účastníkům 
řízení oznámit zahájení územního řízení, zabýval se otázkou okruhu účastníků řízení a dospěl 
k následujícímu závěru.

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:
- Správa železnic, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn:
- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 

533 51 Pardubice, IDDS: axwbv4z
- Obec Stéblová, Stéblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem, IDDS: tgkbg8w
- Obec Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Čeperka, IDDS: khtbx7f
- Statutární město Hradec Králové, ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, IDDS: bebb2in
- Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, 

IDDS: jrda9er
- Město Smiřice, Palackého 106, 50303 Smiřice, IDDS: nunbrcq
- Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IDDS: sbwbzd5
- Obec Praskačka, Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IDDS: 28sbbwr

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
- ČD Telematica a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IDDS: dgzdjrp
- České dráhy, a.s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IDDS: 

e52cdsf
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, 

IČO: 69797111, Odloučené pracoviště Pardubice, Horova 180, 502 06 Hradec Králové, 
IDDS: x3eftbz

- Česká republika – Správa železnic, s. o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, 
IDDS: uccchjm

- ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
- České Radiokomunikace a.s., IČ 27444902, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, 130 00 

Praha, IDDS: g74ug4f
- CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IDDS: qa7425t
- Petra Safari, nar. 3.5.1971, U dětského hřiště 743/13, 158 00 Praha
- Rovina Group a.s., IČ 29187672, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IDDS: 7nme7nd
- ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha, IDDS: 8tscdpq
- T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, IDDS: 

ygwch5i
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ 48172898, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 

Hradec Králové, IDDS: vk5ciic
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt
- Albert Česká republika, s.r.o., IČ 44012373, Radlická 520/117, 158 00 Praha, IDDS: 

rtnccuz

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – tito účastníci jsou ve smyslu 
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§ 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:
- v kat. území Březhrad parc.č.: 82/1, 82/6, 109/4, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 618/1, 

639/5, 641/1, 641/2, 667/1, 667/2, 673/4, 678/15, 698/40, 705/10, 705/11, 705/12, 705/13, 
705/14, 705/15, 705/17, 705/18, 705/19, 705/20, 705/22, 705/23, 705/24, 705/25, 705/26, 
705/27, 705/28, 705/29, 705/30, 705/33, 705/6, 705/8, 705/9

- v kat. území Čeperka parc.č.: 3/1, 3/2, 662, 738, 751, 752, 1552, 231/2, 232/19, 233/11, 
233/17, 233/77, 233/8, 233/95, 233/96, 233/97, 233/98, 233/99, 236/24, 236/25, 237/1, 
237/25, 237/3, 240/2, 240/3, 240/4, 244/1, 244/2, 244/3, 247/41, 247/42, 294/1, 294/22, 
294/24, 294/29, 401/5, 415/2, 415/12, 415/14, 422/6, 424/39, 428/1, 428/3, 428/12, 428/20, 
432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7, 432/8, 432/12, 433/4

- v kat. území Čeperka st.p.č.: 66 
- v kat. území Jaroměř parc.č.: 2095, 2091/2, 4341/2, 4341/28, 4341/29, 4341/43, 4354, 4439, 

4440
- v kat. území Josefov u Jaroměře parc.č.: 771, 810/4, 810/8, 810/10, 810/11, 810/12, 811/1, 

811/2
- v kat. území Kukleny parc.č.: 64, 125/1, 135/1, 135/17, 135/18, 107/1, 107/3, 108/7, 108/10, 

116/1, 116/2 116/3, 121/11, 121/3, 121/6, 121/7, 124, 131, 134, 617/1, 879/1, 879/2, 881/1, 
891/1, 896/1, 896/3, 949/1, 950/9, 950/15, 954/1, 954/2, 954/3, 954/4, 955/5, 957/2, 957/118, 
957/119, 957/136, 957/149, 1239/2, 1239/3, 1239/6, 1239/21, 1239/27, 1239/28, 1239/29, 
1239/32, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 
1239/49, 1240/1, 1243/2, 1243/3, 1243/8, 1821, 1825/11, 1825/12, 1836/1, 1836/2, 1855/1, 
1881/1, 1882/2, 1883/2, 1890/3, 1890/4, 1894/10, 1894, 1895, 1896/3, 1896/4, 2006/1, 
2008/1, 2008/17, 2008/18, 2008/19, 2048, 2049, 2071/2, 2072/1, 2072/4, 2073/4, 2114, 
2397/3, 9522

- v kat. území Kukleny st.p.č.: 869, 871, 1915, 2271, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689
- v kat. území Lhota pod Libčany parc.č.: 429/5, 720/2
- v kat. území Ohrazenice parc.č.: 70/2, 70/26, 70/27, 70/30, 90/36, 221/4, 222/1, 224
- v kat. území Opatovice nad Labem parc.č.: 2670
- v kat. území Plačice parc.č.: 340/1, 340/3, 340/4, 389/1, 389/12, 389/17, 389/18, 389/34, 

389/35, 389/37, 389/39, 389/6, 389/7, 406/6, 406/18, 407, 408, 411, 414, 416/1, 476, 477/1, 
477/2, 477/5, 477/7, 477/9, 477/10, 477/11, 477/13, 478, 479/1, 479/2, 480/6, 481/2, 482, 
483/1, 483/2, 483/3, 483/4, 483/6, 484/1, 484/28, 484/30, 484/32, 484/58, 484/59, 503/1, 
503/2, 503/3, 504, 505/2, 505/7, 517/3, 521/2, 525/2, 526/1, 607, 608/6, 608/7, 608/14, 
608/27, 608/28, 608/29, 608/30, 608/31, 608/32, 608/33, 608/37, 608/38, 608/45, 608/47, 
616/1, 617/1, 620/1, 620/2, 621, 626, 828/1, 828/2, 828/9, 829/4, 829/5

- v kat. území Plotiště nad Labem parc.č.: 1113/4, 1574/6, 1574/7, 1659/1
- v kat. území Pohřebačka parc.č.: 558/1
- v kat. území Praskačka parc.č.: 284, 299, 301, 302, 341/2, 348/1, 475/1, 476/2, 481/6, 493/2, 

500/1, 500/7, 906/2, 907/2, 919, 1055, 1056, 1061, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1208, 1209, 1213, 1214, 1219, 1308

- v kat. území Pražské Předměstí parc.č.: 199/12, 841/23, 902/2, 902/4, 902/8, 902/14, 902/20, 
903/1, 904/2, 904/19, 916/1, 920/1, 926/2, 929/1, 930/2, 934/1, 936/1, 936/3, 936/5, 936/12, 
936/17, 940/1, 941/1, 941/4, 942/14, 942/16, 943/23, 944/5, 945/2, 946/1, 947/2, 948/1, 
948/2, 948/3, 962/1, 962/2, 962/10, 962/11, 966/13, 1192/1, 1193/2, 1193/6, 1193/8, 1199/1, 
1199/10, 1199/15, 1199/2, 1199/20, 1199/36, 1199/38, 1199/39, 1199/40, 1199/44, 1199/58, 
1199/83, 1199/84, 1199/93, 1199/107, 1199/108, 1200/2, 1210/1, 1212/2, 1215/2, 1215/13, 
1215/14, 1218/8, 1220/9, 1220/10, 1220/11, 1225/1, 1226/2, 1306, 13/15/1, 1322/2, 1322/7, 
1322/29, 1322/32, 1322/33, 1322/34, 1322/35, 1322/36, 1322/37, 1322/38, 1322/48, 
1322/56, 1322/58, 1322/59, 1322/60, 1322/61, 1322/65,  1322/83, 1322/84, 1322/88, 
1322/89, 1322/90, 1323/2, 1324/1, 1324/2, 1565/1, 1565/109, 1578/2, 1579/3, 1580/1, 
1587/1, 1587/2, 1588/1, 1592, 1593, 1594, 1595, 1708, 1763/1, 1763/3, 1763/8, 1764, 1771, 
1772, 1773/1, 1773/2, 1792, 1815, 1823, 1825/6, 1826/1 1855/3, 1889/18, 1889/22, 1889/23, 
1889/24, 1889/26, 1889/39, 1889/40, 1889/41, 1889/43, 1889/55, 1889/56, 1889/57, 
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1889/58, 1893, 2031/1, 2032/1, 2032/2, 2072, 2074/1, 2075/2, 2075/3, 2075/4, 2263, 2281, 
2302/2, 2401, 2403, 4025, 4382, 4398, 4399, 4402, 4403, 4404

- v kat. území Pražské Předměstí st.p.č. 231/1, 238/2, 239, 251, 313, 316/1, 1533, 2280, 2281, 
3981, 4187, 4192, 4448, 4449, 4549

- v kat. území Předměřice nad Labem parc.č.: 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 578/3, 587/3, 591/8, 
591/9, 598/1, 598/2, 598/3, 615/2, 890/3, 900/6, 957/1, 979, 2424, 2425, 2463, 2464, 2475, 
2426/1, 2426/2

- v kat. území Předměřice nad Labem st.p.č.: 386, 504, 505, 511
- v kat. území Semtín parc.č.: 59, 209/2, 210/4, 211/2, 216/2, 40/232, 40/96, 40/97, 71/1, 

71/25, 71/32, 71/4, 71/5, 78/2
- v kat. území Smiřice parc.č.: 86/1, 87, 217, 200/12, 223, 243/2, 243/3, 268/1, 272/2, 275/1, 

280, 280/1, 281, 282/1, 282/4, 282/5, 283/1, 294/2, 294/4, 294/8, 294/14, 715/1, 719/1, 724/5, 
724/8, 746/1, 746/7, 746/9, 746/10, 746/11, 746/12, 748/7, 763/1, 764/1, 765/1, 820/8, 1147, 
1148, 1175

- v kat. území Stéblová parc.č.: 64/1, 64/4, 516/20, 516/21, 516/29, 516/30, 560/48, 567/1, 
567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 
587, 591/1, 593/10, 593/11, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/7, 593/8, 593/9, 604, 678/3, 694

- v kat. území Trnová parc.č.: 568/1, 635
- v kat. území Urbanice u Praskačky parc.č.: 89/6, 91/1, 91/3, 94, 235, 283, 290/1, 291/2, 

292/1, 300/2, 303/5, 306/1, 306/2, 346/1, 
- v kat. území Vlčkovice u Praskačky parc.č.: 90, 91/1, 91/2, 103, 106/1, 106/2, 159/1, 160/3, 

161/4, 161/5, 171/1, 171/2, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 174/1, 174/3

Těmto výše uvedeným účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům krajský úřad podle 
§ 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne 1. dubna 2021, č.j. KUKHK-21667/UP/2020, 
oznámil zahájení územního řízení a stanovil, že podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníci 
řízení mohou uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 15 dnů od obdržení 
tohoto oznámení.

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se u záměrů zasahujících do území několika obcí v řízení 
s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy 
veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu, jednotlivě se doručuje dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) se 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.

V obsahu opatření o oznámení o zahájení řízení krajský úřad účastníky řízení poučil, že na 
toto územní řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby a že další písemnosti v tomto řízení 
se podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na 
jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se 
doručují veřejnou vyhláškou.

V obsahu opatření o oznámení o zahájení řízení krajský úřad účastníky řízení dále podle § 89 
odst. 5 stavebního zákona poučil o možnosti uplatňování námitek podle § 89 odst. 1 až 4 
stavebního zákona a sdělil jim, že seznámit se s předmětem řízení, respektive nahlédnout do 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je možné prostřednictvím internetových 
stránek: https://www.kr-kralovehradecky.cz pod záložkou Úřad – Krajský úřad – Řízení dle 
zákona č. 416/2009 Sb. a že osobní nahlížení do podkladů pro vydání rozhodnutí je s ohledem 
na tehdy nutné zvýšené hygienické požadavky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru možné pouze po telefonické domluvě.

Žádný z účastníků řízení neuplatnil námitky.  Připomínky dotčených orgánů nebyly po oznámení 
zahájení územního řízení rovněž uplatněny.
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Je nutné zmínit, že k žádosti o vydání rozhodnutí bylo v rámci dokladové části dokumentace 
krajskému úřadu předloženo stanovisko obce Čeperka, která je účastníkem územního řízení 
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, ze dne 13. února 2020, č.j. 00022/20, v jehož 
obsahu byl uplatněn požadavek o posunutí stožáru dále od intravilánu obce, z důvodu estetické 
stránky.

Krajský úřad tento požadavek na změnu umístění jednoho ze stavebních objektů vyhodnotil 
jako připomínky, nikoli jako námitky, když nebyly uplatněny ve lhůtě k uplatnění námitek. Krajský 
úřad k výše uvedenému požadavku obce Čeperka uvádí, že úkolem územního řízení je prověřit 
možné umístění stavby v území. Územní řízení je ovládáno zásadou dispoziční, která vyplývá 
z § 45 správního řádu. Z toho plyne, že je obsah žádosti zcela na vůli žadatele. Správnímu 
orgánu nepřísluší žádost měnit, ani její změnu na žadateli vynucovat. Stavební úřad je 
v územním řízení povinen záměr posoudit podle § 90 stavebního zákona, v případě, že záměr 
jeho požadavkům vyhoví, je povinen vydat územní rozhodnutí. V případě estetické stránky 
stavby, respektive urbanistického a architektonického řešení záměru, je nutné odkázat se na to, 
že tyto aspekty spadají k cílům a úkolům územního plánování, jak je přímo uvedeno v § 18 
a § 19 stavebního zákona. Určení toho, zda je záměr přípustný mimo jiné z hlediska uplatňování 
cílů a úkolů územního plánování, je účelem vydání závazného stanoviska podle § 96b 
stavebního zákona. V daném případě byla k záměru vydána souhlasná závazná stanoviska, 
a to již zmíněné koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
ze dne 1. září 2020, č.j. KUKHK-21585/UP/2020, a koordinované závazné stanovisko 
Magistrátu města Pardubice, stavební úřad, ze dne 17. března 2020, č.j. MmP 1828/2020, 
přičemž obě tato stanoviska obsahovala i souhlasné závazné stanovisko orgánu územního 
plánování.

Krajský úřad poté, co účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámil zahájení územního 
řízení, přistoupil k posuzování záměru podle § 90 stavebního zákona, který stanoví následující. 
V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky
 a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 

využívání území,
 b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b; 
stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést 
bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
 
Stěžejní pro možné umístění stavby je soulad stavby s územně plánovací dokumentací. 
V tomto směru bylo v daném případě podkladem pro vydání rozhodnutí koordinované závazné 
stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 1. září 2020, č.j. KUKHK-
21585/UP/2020, a koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubice, stavební 
úřad, ze dne 17. března 2020, č.j. MmP 1828/2020, v rámci nichž byla vydána i závazná 
stanoviska podle § 96b stavebního zákona, kterými bylo deklarováno, že záměr je přípustný 
z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování. V rámci zmíněného závazného stanoviska 
vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byly stanoveny podmínky, jejichž plnění 
bylo v územním řízení ověřeno prostřednictvím obsahu dokumentace k územnímu řízení, 
ve které bylo deklarováno, že záměr neznemožní realizaci staveb, pro které jsou v platných 
Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezeny koridory nadmístního 
významu.
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K posuzování souladu záměru podle § 90 písm. a) stavebního zákona je nutno uvést, že podle 
§ 2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona se obecnými požadavky na výstavbu rozumí obecné 
požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy.

Při posuzování, zda stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, stanoveným 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006“), stavební úřad zjistil, že podle ustanovení § 1 tato 
vyhláška stanovuje požadavky na využívání území mimo jiné i při umísťování staveb.

Při posuzování, zda stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby, stanoveným 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009“), krajský úřad nejprve zjistil, že podle ustanovení § 1 
tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných 
stavebních úřadů. V daném případě se ovšem jedná o stavbu speciální, jejíž povolení náleží 
speciálnímu stavebnímu úřadu (viz. § 15 stavebního zákona). Vyhláška č. 268/2009 se tak 
v daném řízení neuplatní.

Při posuzování, zda stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby, stanoveným 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, vycházel krajský úřad z toho, že záměr předmětného účelu není 
definován v jejím § 2 a tudíž se dle této vyhlášky v předmětném územním řízení nepostupuje.

Stavební úřad dále posuzoval předloženou žádost z hlediska poměrů v území a jednoznačnosti 
vlastního umístění stavby, a to zejména právě ve vazbě na splnění obecných požadavků na 
využívání území, a to:

• dle vyhlášky č. 501/2006:

- § 20 odst. 1 – V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti 
a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování 
podmínek jejich využívání a umísťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí 
a hodnotu území.

Jak bylo již vyhodnoceno výše, záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
a s charakterem území. Ve výrokové části byly stanoveny podmínky pro zpracování projektové 
dokumentace a realizaci stavby - zejména požadavky dotčených orgánů, a obecné požadavky 
(podmínky umísťování) stavebního úřadu, které zajistí ochranu životního prostředí a veřejného 
zdraví. Další doklady, které tvoří přílohu žádosti o územní rozhodnutí, prokazují, že umístění 
stavby podstatně nezhorší kvalitu prostředí a hodnotu území. 

Jedná se o železniční sdělovací zařízení, které bude využíváno výhradně pro zabezpečení 
železničního provozu – hlasovou komunikací, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání 
textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin. 
Stavba sama o sobě nevyvolává exhalace, neboť není zdrojem hluku, zápachu, prašnosti. 
Nachází se v místě určeném pro železniční dopravu a nemůže tak vzhledem ke svému účelu 
zhoršit kvalitu prostředí a hodnotu předmětného území, neboť do území nepřináší nový účel 
užívání.

- § 20 odst. 4 – Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména 
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval 
umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na 
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kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

Pro umístění stavby byl zpracován záborový elaborát, který obsahuje tabulky dotčených 
pozemků (specifikován trvalý zábor, dočasný zábor do 1 roku), z těchto dokladů je patrné 
vymezení pozemku pro stavbu. Pozemky, na nichž se se stavba umisťuje, jsou ve vlastnictví 
Správy železnic, s.o. a Českých dráh, a.s. využívaných k železničnímu provozu.

- § 20 odst. 5 – Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel/ využití pozemku a užívání staveb na 

něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování 
místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,

b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku 
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných 
ploch, pokud se neplánuje jejích jiné využití; přitom musí být řešeno
1 přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 

umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2 jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových 

vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 
umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3 není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 
vypouštění do jednotné kanalizace.

Stavbou nevznikají nové požadavky na zajištění dopravy v klidu. Charakter stavby nevyžaduje 
řešení likvidace splaškových odpadních vod a nevytváří odpady.

- § 23 odst. 1 – Stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo umožněno jejich 
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na 
pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přistup 
požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí 
svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného 
užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. 
Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní 
obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Stavba bude napojena na rozvod elektrického proudu a optický kabel. Nachází se v železničním 
koridoru, tzn. je k ní přístup. Jednotlivé lokality BTS se nenachází v ochranných pásmech 
nadzemních vrchních vedení NN, VN a VVN. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavby, 
které svou konstrukcí a funkcí nezvyšují požární nebezpečí v dotčených lokalitách. Stavba 
nezhoršuje podmínky požární bezpečnosti okolních staveb ani nevyžaduje změny ve stávajícím 
požárním zabezpečení dotčených prostor a lokalit. Stavba nezhoršuje ani podmínky na 
přístupových komunikacích pro požární vozidla. Jiné zásahy než do ochranných pásem sítí 
technického vybavení nebudou, podmínky k případným zásahům byly uvedeny ve výroku 
územního rozhodnutí v podmínkách pro umístění stavby.

Nevznikají nároky na parkování.

- § 23 odst. 2 – Stavby se umisťuji tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední 
pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její 
bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.

Navržená stavba je stavbou dopravní infrastruktury a její umístění ve vztahu k vlastnickým 
právům je patrné ze záborového elaborátu. 
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Výstavba základnových stanic BTS nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma pro tato zařízení. 
Ochranné pásmo nového optického kabelu je 1 m po stranách krajního vedení. V celé délce 
kabelové trasy se toto ochranné pásmo překrývá s ochranným pásmem dráhy, které je 
definováno v zákoně o drahách. Bezpečnostní pásmo nově zřizovaných zařízení není 
stanoveno. 

- § 23 odst. 5 – Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení 
staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace.

Stavební pozemek byl vymezen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Záměr není umisťován 
mimo stavební pozemek.

- § 24e – Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet 
k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty 
stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikaci, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. Staveniště musí být oploceno. 

Všechny lokality BTS jsou dostupné po stávající dopravní infrastruktuře a u všech je vyřešeno 
napojení na stávající zdroj elektrické energie. Pro napojení během stavby využije stavebník 
v případě nutnosti mobilní zdroj elektrické energie. Výkopové jámy pro základy stožárů nebo 
technologie budou po celou dobu otevřeného výkopu označeny výstražnou páskou. Stavba 
nevyžaduje zřízení trvalého staveniště ani skladovacích ploch.

- § 25 odst. 1 – vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, 
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany podzemních vod, 
státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných 
havárii, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy 
musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná 
vybavení a činnosti, například technickou Infrastrukturu.

Plnění těchto požadavků bylo prokázáno doložením kladných závazných stanovisek dotčených 
orgánů. Umístění objektů BTS je navrženo tak, aby byly dodrženy odstupy z hlediska požární 
bezpečnosti. Objekty BTS jsou umístěny v železničních stanicích a na zastávkách, není tak 
ovlivněno denní osvětlení obytných místností bytů. V železničním koridoru se nacházejí další 
stožáry osvětlení, prostředí tedy nedozná změny a nenaruší kvalitu prostředí.

Ostatní ustanovení této vyhlášky se na umístění předmětné stavby nevztahují.

Krajský úřad dále posuzoval, zda záměr je v souladu s požadavky § 90 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona, tedy s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem.

Jak již bylo výše zmíněno, realizace BTS a kabelových tras ve stavbě je navržena v ochranném 
pásmu dráhy a na drážních pozemcích, na které je již v současné době založen přístup. Drážní 
úřad ve svém stanovisku ze dne 10. ledna 2020, č.j. MP-SOP0076/20-2/Bn, uvedl, že ke stavbě 
nemá námitek.

Krajský úřad dále posuzoval, zda záměr je v souladu s požadavky § 90 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona, tedy s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, 
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popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto 
zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

K tomu je nutno obecně připomenout, že stavební úřad disponuje odbornou znalostí pouze na 
úseku stavebního zákona. Zbylou škálu odborných kompetencí představují dotčené orgány, 
které stavební úřad doplňují. Nejsou v pozici účastníků řízení, nýbrž zaujímají zvláštní 
postavení. Podstatou tohoto postavení je odborná pomoc stavebnímu úřadu, který územní 
řízení vede, a dále hájení zájmů, které jsou svěřeny do jejich věcné působnosti. Zmíněná pomoc 
se projevuje ve formě vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí atd., jimiž se 
dotčené orgány státní správy vyjadřují k umístění stavby do území. Stavební úřad je jejich 
stanovisky vázán (§ 4 odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu), neboť sám 
nedisponuje jednak působností, jednak odbornou kompetencí v oblastech veřejné správy, které 
zastupují dotčené orgány státní správy. Stavební úřad plní v tomto ohledu roli „koordinátora“ a 
jeho úlohou je zajistit soulad mezi jednotlivými stanovisky. Cílem popsaného systému vztahů 
stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy je zajistit komplexní posouzení návrhu na 
vydání územního rozhodnutí. 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů tedy posuzovaly především dotčené orgány, 
které vydaly k záměru stavby svá stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření, která nebyla ve 
vzájemném rozporu a jejichž podmínky byly zapracovány do podmínek ve výrokové části 
územního rozhodnutí v souladu s požadavky § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006.

Krajský úřad přizval k územnímu řízení následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné 
zájmy podle zvláštních právních předpisů:
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení územního plánování
- Magistrát města Hradec Králové – úseky: vodní hospodářství, nakládání s odpady, ochrana 

přírody a krajiny, ochrana ZPF, lesní hospodářství, státní památková péče, silniční 
hospodářství

- Městský úřad Jaroměř – úseky: vodní hospodářství, nakládání s odpady, ochrana přírody 
a krajiny, státní památková péče, ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF, lesní hospodářství, 
ochrana ovzduší 

- Magistrát města Pardubice – úseky: ochrana přírody a krajiny, lesní hospodářství, vodní 
hospodářství, silniční hospodářství, státní památková péče, územní plánování

- Úřad pro civilní letectví
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru.

Žádný z těchto orgánů po oznámení o zahájení řízení k záměru neuplatnil připomínky.

K žádosti byly přitom doloženy tyto podklady dotčených orgánů hájících veřejné zájmy na úseku 
zvláštních zákonů:
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 5. prosince 2019, 

č.j. KHSPA 22391/2019/HP-Pce
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 19. prosince 

2019, č.j. KHSHK 41156/2019/HP.TU/Br
- koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 1. září 

2020, č.j. KUKHK-21585/UP/2020
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- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 30. ledna 2020, č.j. 
KrÚ 1584/2020/KO/Je

- závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, ze dne 
2. září 2020, č.j. SZ MMHK/137272/2020ŽP1/Pot 

- koordinované stanovisko Městského úřadu Jaroměř, odborem životního prostředí, 
v koordinovaném stanovisku ze dne 12. května 2020, č.j. PDMUJA 11592/2020

- závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, ze dne 
11. února 2020, č.j. SZ MMHK/015877/2020

- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního 
prostředí, ze dne 30. března 2020, č.j. SZ MMHK/003305/2020/ŽP2/Mce

- závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, ze dne 
26. března 2021, č.j. MMHK/049278/2021/PP/Jen

-   koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubice ze dne 17. března 2020, č.j. 
MmP 1828/2020

- stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, ze dne 10. ledna 2020, č.j. MP-
SOP0076/20-2/Bn

- stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne 9. ledna 2020, 
č.j. HSHK-6521-2/2019

- stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 24. dubna 2020, č.j. 
HSPA-37-76/2020-Kř

-   stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 2. prosince 2019, č.j. 013739-19-701
-    stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 

ze dne 26. května 2020, č.j. SBS 19123/2020/OBÚ-09/1
- souhlasné vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ze dne 27. května 

2020, č.j. KRPH-35517-53/ČJ-2020-0500IT
- souhlasné vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 4. února 2020, 

č.j. KRPE-417-66/ČJ-2020-1700IT.
 

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 správního řádu krajský úřad uvádí, že veškeré podklady 
pro vydání územního rozhodnutí byly zmíněny výše v obsahu odůvodnění.

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 správního řádu krajský úřad dále uvádí, že zajistil vzájemný 
soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními 
předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení stavby.

Krajský úřad v územním řízení posoudil žádost především z hledisek ochrany veřejných zájmů 
zakotvených ve zvláštních právních předpisech. Posoudil, zda záměr vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území a dalším předpisům, které stanoví podmínky hygienické 
protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody a krajiny, 
ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod.

Krajský úřad posoudil výše uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech 
a neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat.

Krajský úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

V souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil dobu platnosti tohoto 
územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci. Platnost územního rozhodnutí 5 let, 
byla stanovena zejména z důvodu, že se jedná o stavbu související se stavbou zvlášť rozsáhlou, 
umístěnou na území více obcí, a to i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele. 

V oznámení o zahájení řízení krajský úřad účastníkům řízení sdělil, že podle § 36 odst. 3 
správního řádu mají možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům 



KUKHK-21667/UP/2020

34

rozhodnutí, a to ve lhůtě do 10 dnů ode, kdy poslednímu z účastníků řízení uplyne lhůta pro 
podání námitek. V případě, že poté, co poslednímu z účastníků řízení uplyne lhůta pro podání 
námitek, dojde k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí, účastníci řízení budou podle § 36 
odst. 3 správního řádu o takové skutečnosti uvědomeni.

K doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí po oznámení o zahájení řízení nedošlo. Krajský 
úřad tedy přistoupil k vydání územního rozhodnutí. 

Vydání tohoto územního rozhodnutí je podle Položky č. 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku.

Podle § 9 odst. 8 vyhlášky č. 503/2006 jsou přílohou tohoto územního rozhodnutí Katastrální 
situační výkresy: 1.1. – 1.10. a 2.1. – 2.5.

Podle § 92 odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí krajský 
úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku 
katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení 
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také stavebnímu úřadu příslušnému 
k povolení stavby, neboť jde o stavbu podle § 15.

Dle vyjádření Drážního správního úřadu ze dne 10. ledna 2020, č.j. MP-SOP0076/20-2/Bn, 
s jedná o stavbu definovanou v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona. Krajský úřad 
dále připomíná, že podle § 92 odst. 1 stavebního zákona u stavebního záměru uvedenému 
v § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona musí být zpracována dokumentace pro 
provádění stavby.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, 
samostatné oddělení pro odvolací řízení k liniovým stavbám, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1, podáním u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

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.

Příloha územního rozhodnutí:
Katastrální situační výkresy: 1.1. – 1.10. a 2.1. – 2.5. – v elektronické podobě na úřední desce 

Ing. Dana Klofandová 
vedoucí oddělení stavebního řádu
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Územní rozhodnutí se v tomto řízení podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby doručují 
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným 
orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Jednotlivě na dodejku účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona 
a dotčené orgány:
- Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha,

v zastoupení společnosti
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha, IDDS: nd9sqfy 

- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 
533 51 Pardubice, IDDS: axwbv4z

- Obec Stéblová, Stéblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem, IDDS: tgkbg8w
- Obec Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Čeperka, IDDS: khtbx7f
- Statutární město Hradec Králové, ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, IDDS: bebb2in
- Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, 

IDDS: jrda9er
- Město Smiřice, Palackého 106, 50303 Smiřice, IDDS: nunbrcq
- Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IDDS: sbwbzd5
- Obec Praskačka, Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IDDS: 28sbbwr
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, U Přívozu 122/4, 

500 03 Hradec Králové, IDDS: yvfab6e
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 

Pardubice, IDDS: 48taa69
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

Králové, IDDS: dm5ai4r
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, 

IDDS: 23wai86
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 

810, 501 01 Hradec Králové, IDDS: urnai6d
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 

2516, 530 48 Pardubice, IDDS: ndihp32
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení územního plánování
- Magistrát města Hradec Králové – úseky: vodní hospodářství, nakládání s odpady, ochrana 

přírody a krajiny, ochrana ZPF, lesní hospodářství, státní památková péče, silniční 
hospodářství, ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, IDDS: bebb2in

- Městský úřad Jaroměř – úseky: vodní hospodářství, nakládání s odpady, ochrana přírody 
a krajiny, státní památková péče, ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF, lesní hospodářství, 
ochrana ovzduší – nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IDDS: sbwbzd5

- Magistrát města Pardubice – úseky: ochrana přírody a krajiny, lesní hospodářství, vodní 
hospodářství, silniční hospodářství, státní památková péče, územní plánování, Štrossova 44, 
530 21 Pardubice, IDDS: ukzbx4z

- Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha, IDDS: v8gaaz5
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 

500 02 Hradec Králové, IDDS: gf9adwf
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, Rychova 1, 160 01 Praha, IDDS: hjyaavk

Veřejnou vyhláškou účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
- ČD Telematica a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IDDS: dgzdjrp
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IDDS: e52cdsf
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- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, 
Odloučené pracoviště Pardubice, Horova 180, 502 06 Hradec Králové, IDDS: x3eftbz

- Česká republika – Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IDDS: uccchjm
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, 130 00 Praha, IDDS: 

g74ug4f
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IDDS: qa7425t
- Petra Safari, U dětského hřiště 743/13, 158 00 Praha
- Rovina Group a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IDDS: 7nme7nd
- ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha, IDDS: 8tscdpq
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, IDDS: ygwch5i
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, 

IDDS: vk5ciic
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt
- Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 520/117, 158 00 Praha, IDDS: rtnccuz

Veřejnou vyhláškou účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, 
tj . osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (prostřednictvím označení pozemků):
- v kat. území Březhrad parc.č.: 82/1, 82/6, 109/4, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 618/1, 

639/5, 641/1, 641/2, 667/1, 667/2, 673/4, 678/15, 698/40, 705/10, 705/11, 705/12, 705/13, 
705/14, 705/15, 705/17, 705/18, 705/19, 705/20, 705/22, 705/23, 705/24, 705/25, 705/26, 
705/27, 705/28, 705/29, 705/30, 705/33, 705/6, 705/8, 705/9

- v kat. území Čeperka parc.č.: 3/1, 3/2, 662, 738, 751, 752, 1552, 231/2, 232/19, 233/11, 
233/17, 233/77, 233/8, 233/95, 233/96, 233/97, 233/98, 233/99, 236/24, 236/25, 237/1, 
237/25, 237/3, 240/2, 240/3, 240/4, 244/1, 244/2, 244/3, 247/41, 247/42, 294/1, 294/22, 
294/24, 294/29, 401/5, 415/2, 415/12, 415/14, 422/6, 424/39, 428/1, 428/3, 428/12, 428/20, 
432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7, 432/8, 432/12, 433/4

- v kat. území Čeperka st.p.č.: 66 
- v kat. území Jaroměř parc.č.: 2095, 2091/2, 4341/2, 4341/28, 4341/29, 4341/43, 4354, 4439, 

4440
- v kat. území Josefov u Jaroměře parc.č.: 771, 810/4, 810/8, 810/10, 810/11, 810/12, 811/1, 

811/2
- v kat. území Kukleny parc.č.: 64, 125/1, 135/1, 135/17, 135/18, 107/1, 107/3, 108/7, 108/10, 

116/1, 116/2 116/3, 121/11, 121/3, 121/6, 121/7, 124, 131, 134, 617/1, 879/1, 879/2, 881/1, 
891/1, 896/1, 896/3, 949/1, 950/9, 950/15, 954/1, 954/2, 954/3, 954/4, 955/5, 957/2, 957/118, 
957/119, 957/136, 957/149, 1239/2, 1239/3, 1239/6, 1239/21, 1239/27, 1239/28, 1239/29, 
1239/32, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 
1239/49, 1240/1, 1243/2, 1243/3, 1243/8, 1821, 1825/11, 1825/12, 1836/1, 1836/2, 1855/1, 
1881/1, 1882/2, 1883/2, 1890/3, 1890/4, 1894/10, 1894, 1895, 1896/3, 1896/4, 2006/1, 
2008/1, 2008/17, 2008/18, 2008/19, 2048, 2049, 2071/2, 2072/1, 2072/4, 2073/4, 2114, 
2397/3, 9522

- v kat. území Kukleny st.p.č.: 869, 871, 1915, 2271, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689
- v kat. území Lhota pod Libčany parc.č.: 429/5, 720/2
- v kat. území Ohrazenice parc.č.: 70/2, 70/26, 70/27, 70/30, 90/36, 221/4, 222/1, 224
- v kat. území Opatovice nad Labem parc.č.: 2670
- v kat. území Plačice parc.č.: 340/1, 340/3, 340/4, 389/1, 389/12, 389/17, 389/18, 389/34, 

389/35, 389/37, 389/39, 389/6, 389/7, 406/6, 406/18, 407, 408, 411, 414, 416/1, 476, 477/1, 
477/2, 477/5, 477/7, 477/9, 477/10, 477/11, 477/13, 478, 479/1, 479/2, 480/6, 481/2, 482, 
483/1, 483/2, 483/3, 483/4, 483/6, 484/1, 484/28, 484/30, 484/32, 484/58, 484/59, 503/1, 
503/2, 503/3, 504, 505/2, 505/7, 517/3, 521/2, 525/2, 526/1, 607, 608/6, 608/7, 608/14, 
608/27, 608/28, 608/29, 608/30, 608/31, 608/32, 608/33, 608/37, 608/38, 608/45, 608/47, 
616/1, 617/1, 620/1, 620/2, 621, 626, 828/1, 828/2, 828/9, 829/4, 829/5
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- v kat. území Plotiště nad Labem parc.č.: 1113/4, 1574/6, 1574/7, 1659/1
- v kat. území Pohřebačka parc.č.: 558/1
- v kat. území Praskačka parc.č.: 284, 299, 301, 302, 341/2, 348/1, 475/1, 476/2, 481/6, 493/2, 

500/1, 500/7, 906/2, 907/2, 919, 1055, 1056, 1061, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1208, 1209, 1213, 1214, 1219, 1308

- v kat. území Pražské Předměstí parc.č.: 199/12, 841/23, 902/2, 902/4, 902/8, 902/14, 902/20, 
903/1, 904/2, 904/19, 916/1, 920/1, 926/2, 929/1, 930/2, 934/1, 936/1, 936/3, 936/5, 936/12, 
936/17, 940/1, 941/1, 941/4, 942/14, 942/16, 943/23, 944/5, 945/2, 946/1, 947/2, 948/1, 
948/2, 948/3, 962/1, 962/2, 962/10, 962/11, 966/13, 1192/1, 1193/2, 1193/6, 1193/8, 1199/1, 
1199/10, 1199/15, 1199/2, 1199/20, 1199/36, 1199/38, 1199/39, 1199/40, 1199/44, 1199/58, 
1199/83, 1199/84, 1199/93, 1199/107, 1199/108, 1200/2, 1210/1, 1212/2, 1215/2, 1215/13, 
1215/14, 1218/8, 1220/9, 1220/10, 1220/11, 1225/1, 1226/2, 1306, 13/15/1, 1322/2, 1322/7, 
1322/29, 1322/32, 1322/33, 1322/34, 1322/35, 1322/36, 1322/37, 1322/38, 1322/48, 
1322/56, 1322/58, 1322/59, 1322/60, 1322/61, 1322/65,  1322/83, 1322/84, 1322/88, 
1322/89, 1322/90, 1323/2, 1324/1, 1324/2, 1565/1, 1565/109, 1578/2, 1579/3, 1580/1, 
1587/1, 1587/2, 1588/1, 1592, 1593, 1594, 1595, 1708, 1763/1, 1763/3, 1763/8, 1764, 1771, 
1772, 1773/1, 1773/2, 1792, 1815, 1823, 1825/6, 1826/1 1855/3, 1889/18, 1889/22, 1889/23, 
1889/24, 1889/26, 1889/39, 1889/40, 1889/41, 1889/43, 1889/55, 1889/56, 1889/57, 
1889/58, 1893, 2031/1, 2032/1, 2032/2, 2072, 2074/1, 2075/2, 2075/3, 2075/4, 2263, 2281, 
2302/2, 2401, 2403, 4025, 4382, 4398, 4399, 4402, 4403, 4404

- v kat. území Pražské Předměstí st.p.č. 231/1, 238/2, 239, 251, 313, 316/1, 1533, 2280, 2281, 
3981, 4187, 4192, 4448, 4449, 4549

- v kat. území Předměřice nad Labem parc.č.: 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 578/3, 587/3, 591/8, 
591/9, 598/1, 598/2, 598/3, 615/2, 890/3, 900/6, 957/1, 979, 2424, 2425, 2463, 2464, 2475, 
2426/1, 2426/2

- v kat. území Předměřice nad Labem st.p.č.: 386, 504, 505, 511
- v kat. území Semtín parc.č.: 59, 209/2, 210/4, 211/2, 216/2, 40/232, 40/96, 40/97, 71/1, 

71/25, 71/32, 71/4, 71/5, 78/2
- v kat. území Smiřice parc.č.: 86/1, 87, 217, 200/12, 223, 243/2, 243/3, 268/1, 272/2, 275/1, 

280, 280/1, 281, 282/1, 282/4, 282/5, 283/1, 294/2, 294/4, 294/8, 294/14, 715/1, 719/1, 724/5, 
724/8, 746/1, 746/7, 746/9, 746/10, 746/11, 746/12, 748/7, 763/1, 764/1, 765/1, 820/8, 1147, 
1148, 1175

- v kat. území Stéblová parc.č.: 64/1, 64/4, 516/20, 516/21, 516/29, 516/30, 560/48, 567/1, 
567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 
587, 591/1, 593/10, 593/11, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/7, 593/8, 593/9, 604, 678/3, 694

- v kat. území Trnová parc.č.: 568/1, 635
- v kat. území Urbanice u Praskačky parc.č.: 89/6, 91/1, 91/3, 94, 235, 283, 290/1, 291/2, 

292/1, 300/2, 303/5, 306/1, 306/2, 346/1, 
- v kat. území Vlčkovice u Praskačky parc.č.: 90, 91/1, 91/2, 103, 106/1, 106/2, 159/1, 160/3, 

161/4, 161/5, 171/1, 171/2, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 174/1, 174/3

K vyvěšení, následnému potvrzení a vrácení
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje
- Úřad městského obvodu Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, 

IDDS: axwbv4z
- Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem, IDDS: tgkbg8w
- Obecní úřad Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Čeperka, IDDS: khtbx7f
- Magistrát města Hradec Králové, ČSA 408, 500 03 Hradec Králové, IDDS: bebb2in
- Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem, 

IDDS: jrda9er
- Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 50303 Smiřice, IDDS: nunbrcq
- Městský úřad Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, IDDS: sbwbzd5
- Obecní úřad Praskačka, Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IDDS: 28sbbwr
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Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou, byla-li zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení této písemnosti na úřední desce byla tato písemnost 
zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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