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Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.06.2013 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-
Podmokly, 
kterého zastupuje EGEM s.r.o., Ing. Chmurovský, IČO 638 86 464, Novohradská 
736/36, 370 01  České Budějovice-České Budějovice 6, 
 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

VEDENÍ 110 kV (V1111) Vrchlabí - Nová Paka 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 118/1, parc. č. 121, parc. č. 125/1, parc. č. 125/3, 
parc. č. 126/1, parc. č. 133/2, parc. č. 142/1, parc. č. 149, parc. č. 152, parc. č. 153/1, parc. č. 
153/2, parc. č. 507/3, parc. č. 508, parc. č. 509/1, parc. č. 509/2, parc. č. 513, parc. č. 524/1, 
parc. č. 528, parc. č. 556, parc. č. 571, parc. č. 576, parc. č. 665, parc. č. 701, parc. č. 722, 
parc. č. 723, parc. č. 766, parc. č. 768/3, parc. č. 770/1, parc. č. 772, parc. č. 774, parc. č. 849, 
parc. č. 850, parc. č. 895, parc. č. 899, parc. č. 958, parc. č. 961, parc. č. 968, parc. č. 971 v 
katastrálním území Bukovina u Čisté, 

parc. č. 1709, parc. č. 1814/2, parc. č. 1888, parc. č. 2014, parc. č. 2019, parc. č. 2021, parc. 
č. 2028, parc. č. 2034, parc. č. 2036, parc. č. 2074, parc. č. 2075, parc. č. 2078, parc. č. 2086, 
parc. č. 2087, parc. č. 2450, parc. č. 2488/3, parc. č. 2526/3, parc. č. 2550/2, parc. č. 2584/2, 
parc. č. 2587, parc. č. 2588, parc. č. 2620, parc. č. 2654, parc. č. 2657, parc. č. 2684, parc. 
č. 2705/1, parc. č. 2735/1, parc. č. 2735/2, parc. č. 2757, parc. č. 2777/1, parc. č. 2778, parc. 
č. 2790/4, parc. č. 2791/1, parc. č. 2791/2, parc. č. 2817/1, parc. č. 2833, parc. č. 2836/2, parc. 
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č. 2837, parc. č. 2894, parc. č. 3098/1, parc. č. 3100, parc. č. 3131, parc. č. 3135, parc. č. 3148, 
parc. č. 3175/2, parc. č. 3194, parc. č. 3195 v katastrálním území Čistá u Horek,  

st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 155 (trvalý travní porost), parc. č. 157 (zahrada), 
parc. č. 163 (trvalý travní porost), parc. č. 328 (trvalý travní porost), parc. č. 332/1 (orná půda), 
parc. č. 332/2 (trvalý travní porost), parc. č. 457/3 (orná půda), parc. č. 480/1 (orná půda), parc. 
č. 480/2 (orná půda), parc. č. 480/3 (orná půda), parc. č. 529 (orná půda), parc. č. 534/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 551/1 (trvalý travní porost), parc. č. 551/2 (trvalý travní porost), parc. 
č. 558/2 (orná půda), parc. č. 589/2 (trvalý travní porost), parc. č. 591/1 (trvalý travní porost), 
parc. č. 591/3 (orná půda), parc. č. 591/4 (trvalý travní porost), parc. č. 592 (ostatní plocha), 
parc. č. 940/1 (trvalý travní porost), parc. č. 944/1 (orná půda), parc. č. 944/34 (orná půda), 
parc. č. 944/35 (orná půda), parc. č. 948/3 (orná půda), parc. č. 958/2 (orná půda), parc. č. 962 
(orná půda), parc. č. 969/1 (ostatní plocha), parc. č. 986/1 (orná půda), parc. č. 988/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 988/2 (orná půda), parc. č. 988/3 (vodní plocha), parc. č. 989/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 989/2 (lesní pozemek), parc. č. 1366/1 (ostatní plocha), parc. č. 1412/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1452/1 (ostatní plocha), parc. č. 1460 (ostatní plocha), parc. č. 1486 
(vodní plocha) v katastrálním území Dolní Kalná,  

parc. č. 465/1, parc. č. 465/2, parc. č. 475/1, parc. č. 530, parc. č. 531/1 v katastrálním území 
Horní Olešnice,  

parc. č. 356 (lesní pozemek), parc. č. 457/3, parc. č. 464 (lesní pozemek), parc. č. 467/1, parc. 
č. 470/1 (orná půda) v katastrálním území Klášterská Lhota,  

parc. č. 993, parc. č. 1050, parc. č. 1052, parc. č. 1059, parc. č. 1063, parc. č. 1069/1, parc. 
č. 1390/1 v katastrálním území Levínská Olešnice,  

parc. č. 132, parc. č. 133 v katastrálním území Žďár u Staré Paky,  

parc. č. 166/2 (orná půda), parc. č. 167/1 (lesní pozemek), parc. č. 167/6 (orná půda), parc. 
č. 168/2 (orná půda), parc. č. 192/1 (trvalý travní porost), parc. č. 192/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 192/3 (trvalý travní porost), parc. č. 192/5 (trvalý travní porost), parc. č. 194/4 (trvalý 
travní porost), parc. č. 194/5 (trvalý travní porost), parc. č. 195/8 (ostatní plocha), parc. 
č. 195/10 (ostatní plocha), parc. č. 228/1 (orná půda), parc. č. 228/6 (orná půda), parc. č. 228/9 
(orná půda), parc. č. 228/13 (orná půda), parc. č. 228/18 (orná půda), parc. č. 297/2 (lesní 
pozemek), parc. č. 300 (lesní pozemek), parc. č. 308/2 (orná půda), parc. č. 308/3 (orná půda), 
parc. č. 308/4 (orná půda), parc. č. 310/1 (trvalý travní porost), parc. č. 310/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 311 (trvalý travní porost), parc. č. 322/1 (lesní pozemek), parc. č. 325/3 (orná 
půda), parc. č. 331/2 (orná půda), parc. č. 384 (ostatní plocha), parc. č. 385/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 387/1 (ostatní plocha), parc. č. 388 (ostatní plocha) v katastrálním území Slemeno 
v Podkrkonoší,  

parc. č. 1062/13, parc. č. 1169/1, parc. č. 1174/1, parc. č. 1174/2, parc. č. 1174/4, parc. 
č. 1174/5, parc. č. 1174/6, parc. č. 1197/1/d2, parc. č. 1199, parc. č. 1200, parc. č. 1204/1, parc. 
č. 1205, parc. č. 1206/1, parc. č. 1207/2, parc. č. 1215, parc. č. 1217, parc. č. 1218, parc. 
č. 1219, parc. č. 1228, parc. č. 1230/1, parc. č. 1270/1, parc. č. 1270/3, parc. č. 1272/1, parc. 
č. 1272/2, parc. č. 1274/1, parc. č. 1284, parc. č. 1285/1, parc. č. 1293/1, parc. č. 1294/1, parc. 
č. 1294/2, parc. č. 1295/1, parc. č. 1295/3, parc. č. 1296/1, parc. č. 1296/2, parc. č. 1299/1/d1, 
parc. č. 1299/1/d2, parc. č. 1299/6, parc. č. 1321/2, parc. č. 1325/1, parc. č. 1325/2, parc. 
č. 1325/3, parc. č. 1325/4, parc. č. 1325/5, parc. č. 1325/6/d1, parc. č. 1325/6/d2, parc. 
č. 1325/7, parc. č. 1344, parc. č. 1355/13, parc. č. 1355/14, parc. č. 1356/12, parc. č. 1383/3, 
parc. č. 2050, parc. č. 2055, parc. č. 2056, parc. č. 2057, parc. č. 2059, parc. č. 2065/2, parc. 
č. 2067, parc. č. 2071/1, parc. č. 2125/1, parc. č. 2133 v katastrálním území Studenec 
u Horek. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 
Trvalá nebo dočasná stavba: Rekonstruované vedení V1111 Vrchlabí – Nová Paka je 
stavbou trvalou. Celková délka vedení je 11,83 km, celkový počet stožárů je 51.  
 
Novostavba nebo změna dokončené stavby: Rekonstruované vedení V1111 Vrchlabí – Nová 
Paka je změna dokončené stavby se změnou výšky některých stožárů. 
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Etapizace výstavby: Stavba není rozdělena na etapy. Předpokládaná doba výstavby 
nepřesáhne jeden rok. V zimních měsících může být stavba přerušena kvůli nepříznivým 
klimatickým podmínkám. Vedení se bude stavět po ucelených úsecích, ve kterých stavba 
nebude trvat déle než 1 rok. 
- Jedná se o liniovou stavbu vrchního elektrického vedení vysokého napětí. Nové 

rekonstruované vedení 110 kV je nevýrobní stavbou. Bude sloužit jako součást přenosové 
distribuční sítě. Vedení umožní posílení výkonové bilance, při současném zvýšení 
spolehlivosti zásobování elektrickou energií.  

- Přenos elektrické energie bude zajištěn trojfázovým venkovním vedením při 
jmenovitém napětí 110 kV jedním systémem fázových vodičů. 

 
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 
Trasa vedení je dána stávajícím vedením a tato zůstane zachována stejná. V této trase se mění 
umístění některých stožárů. U některých stožárů se mění (zvyšuje ) výška. 
- Rekonstruované elektrické venkovní vedení začíná na stávajícím odbočném stožáru č. 81 

vedení 3x 110 kV směřující do rozvodny v Nové Pace. Odbočný stožár č. 81 je situován 
severo-východně od obce Žďár. Rekonstrukce vedení V1111 končí před odbočným 
stožárem č. 244 vedení 2x 110 kV směřující do rozvodny ve Vrchlabí. Stožár č. 244 je 
situován západně od města Hostinné. 

- Délka vedení V1111 mezi stožáry 81 a 244 je 11,83 km. Rekonstrukce bude probíhat ve 
stávající trase vedení, tj. budou zachována stožárová místa všech lomových bodů trasy. 
Stožárová místa v přímých úsecích trasy mezi lomovými body budou v převážné většině 
posunuta v ose vedení tak, aby nový základ byl umístěný vedle původního. Posunutí 
předpokládáme do 8 m. Stávající základy budou odstraněny do hloubky cca 0,6 - 0,8 m 
pod terén, v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích 1 m pod terén. 

 
Liberecký kraj: 
Katastrální území Žďár u Staré Paky  
Do katastrálního území Žďár u Staré Paky spadá pouze stávající odbočný stožár č. 81, od 
kterého začíná rekonstrukce. Stožár č. 81 je umístěn na vrcholu Slavíkova kopce, odkud pak 
vedení V1111 pokračuje východním směrem.  

Katastrální území Levínská Olešnice  
Druhé nejméně protnuté katastrální území je Levínská Olešnice. Spadají sem pouze stožáry 
č. 195 a č. 196.  

Katastrální území Studenec u Horek  
Vedení na území katastru obce Studenec křižuje místní komunikaci III/2934 Žďár – Studenec 
(rozpětí st.č. 197 – st.č. 198). Dále vedení pokračuje stále v přímé trase přes lokality Smítecko, 
Šmejdův les, Studenecký mlýn a Černý les. V posledním rozpětí v tomto katastrálním území 
(st.č. 205 – st.č.206), vedení křižuje silnici II/293 Horka u Staré Paky – Studenec.  

Katastrální území Bukovina u Čisté a Čistá u Horek  
Vedení za stožárem č. 206 v lokalitě Na Trejbalovém vstupuje na území katastru obce Bukovina 
u Čisté. Vedení pak po krátkých vzdálenostech střídavě křižuje hranice katastrálních území obcí 
Bukovina u Čisté a Čistá u Horek.  
k.ú. Bukovina u Čisté - stožáry č. 206 – 209, 211, 213 - 215  
k.ú. Čistá u Horek - stožáry č. 210, 212, 216 – 222  
Dále již jen na území k.ú. Čistá u Horek vedení křižuje Bukovinský potok (rozpětí st.č. 216 – 
217) a silnici III/2932 Bukovina u Čisté – Dolní Kalná (rozpětí st.č. 220 – 221).  
Poblíž lokality U Kapličky vedení poprvé mění svůj směr (st.č. 220) a stáčí se severně o úhel 
20°. Za stožárem č. 222 vedení opouští Liberecký kraj a vstupuje do Královehradeckého kraje.  

Královehradecký kraj: 
Katastrální území Dolní Kalná  
Na území k.ú. Dolní Kalná je umístěno 11 stožárů (st.č. 223 – st.č. 233). V rozpětí st.č. 229 – 
st.č. 230 vedení prochází přímo obcí Dolní Kalná a zároveň křižuje silnici III/2952 s Kalenským 
potokem.  
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Vedení v k.ú. Dolní Kalná podruhé a naposled mění svůj směr (st.č. 233), stáčí se zpátky 
přibližně o 20° jižně.  

Katastrální území Klášterská Lhota  
Do katastru obce Klášterská Lhota opět spadá velice krátký úsek vedení (st.č. 234 a st.č. 235).  

Katastrální území Slemeno v Podkrkonoší  
Na území tohoto katastru stojí 6 stožárů (st.č. 236 – st. č. 242). Vedení poblíž lokality Na Staré 
cestě kříží silnici III/32553 Slemeno – Hostinné (rozpětí st.č. 242 – st.č. 243).  

Katastrální území Horní Olešnice  
Rekonstrukce vedení V1111 končí výměnou fázových vodičů a zemního lana mezi st.č. 243 
a odbočným st.č. 244.  
  
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Stavba bude probíhat na pozemcích parc. č. 118/1, parc. č. 121, parc. č. 125/1, parc. č. 125/3, 
parc. č. 126/1, parc. č. 133/2, parc. č. 142/1, parc. č. 149, parc. č. 152, parc. č. 153/1, parc. 
č. 153/2, parc. č. 507/3, parc. č. 508, parc. č. 509/1, parc. č. 509/2, parc. č. 513, parc. č. 524/1, 
parc. č. 528, parc. č. 556, parc. č. 571, parc. č. 576, parc. č. 665, parc. č. 701, parc. č. 722, 
parc. č. 723, parc. č. 766, parc. č. 768/3, parc. č. 770/1, parc. č. 772, parc. č. 774, parc. č. 849, 
parc. č. 850, parc. č. 895, parc. č. 899, parc. č. 958, parc. č. 961, parc. č. 968, parc. č. 971 
v katastrálním území Bukovina u Čisté, 

parc. č. 1709, parc. č. 1814/2, parc. č. 1888, parc. č. 2014, parc. č. 2019, parc. č. 2021, parc. 
č. 2028, parc. č. 2034, parc. č. 2036, parc. č. 2074, parc. č. 2075, parc. č. 2078, parc. č. 2086, 
parc. č. 2087, parc. č. 2450, parc. č. 2488/3, parc. č. 2526/3, parc. č. 2550/2, parc. č. 2584/2, 
parc. č. 2587, parc. č. 2588, parc. č. 2620, parc. č. 2654, parc. č. 2657, parc. č. 2684, parc. 
č. 2705/1, parc. č. 2735/1, parc. č. 2735/2, parc. č. 2757, parc. č. 2777/1, parc. č. 2778, parc. 
č. 2790/4, parc. č. 2791/1, parc. č. 2791/2, parc. č. 2817/1, parc. č. 2833, parc. č. 2836/2, parc. 
č. 2837, parc. č. 2894, parc. č. 3098/1, parc. č. 3100, parc. č. 3131, parc. č. 3135, parc. č. 3148, 
parc. č. 3175/2, parc. č. 3194, parc. č. 3195 v katastrálním území Čistá u Horek,  

st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 155 (trvalý travní porost), parc. č. 157 (zahrada), 
parc. č. 163 (trvalý travní porost), parc. č. 328 (trvalý travní porost), parc. č. 332/1 (orná půda), 
parc. č. 332/2 (trvalý travní porost), parc. č. 457/3 (orná půda), parc. č. 480/1 (orná půda), parc. 
č. 480/2 (orná půda), parc. č. 480/3 (orná půda), parc. č. 529 (orná půda), parc. č. 534/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 551/1 (trvalý travní porost), parc. č. 551/2 (trvalý travní porost), parc. 
č. 558/2 (orná půda), parc. č. 589/2 (trvalý travní porost), parc. č. 591/1 (trvalý travní porost), 
parc. č. 591/3 (orná půda), parc. č. 591/4 (trvalý travní porost), parc. č. 592 (ostatní plocha), 
parc. č. 940/1 (trvalý travní porost), parc. č. 944/1 (orná půda), parc. č. 944/34 (orná půda), 
parc. č. 944/35 (orná půda), parc. č. 948/3 (orná půda), parc. č. 958/2 (orná půda), parc. č. 962 
(orná půda), parc. č. 969/1 (ostatní plocha), parc. č. 986/1 (orná půda), parc. č. 988/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 988/2 (orná půda), parc. č. 988/3 (vodní plocha), parc. č. 989/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 989/2 (lesní pozemek), parc. č. 1366/1 (ostatní plocha), parc. č. 1412/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1452/1 (ostatní plocha), parc. č. 1460 (ostatní plocha), parc. č. 1486 
(vodní plocha) v katastrálním území Dolní Kalná,  

parc. č. 465/1, parc. č. 465/2, parc. č. 475/1, parc. č. 530, parc. č. 531/1 v katastrálním území 
Horní Olešnice,  

parc. č. 356 (lesní pozemek), parc. č. 457/3, parc. č. 464 (lesní pozemek), parc. č. 467/1, parc. 
č. 470/1 (orná půda) v katastrálním území Klášterská Lhota,  

parc. č. 993, parc. č. 1050, parc. č. 1052, parc. č. 1059, parc. č. 1063, parc. č. 1069/1, parc. 
č. 1390/1 v katastrálním území Levínská Olešnice,  

parc. č. 132, parc. č. 133 v katastrálním území Žďár u Staré Paky,  

parc. č. 166/2 (orná půda), parc. č. 167/1 (lesní pozemek), parc. č. 167/6 (orná půda), parc. 
č. 168/2 (orná půda), parc. č. 192/1 (trvalý travní porost), parc. č. 192/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 192/3 (trvalý travní porost), parc. č. 192/5 (trvalý travní porost), parc. č. 194/4 (trvalý 
travní porost), parc. č. 194/5 (trvalý travní porost), parc. č. 195/8 (ostatní plocha), parc. 
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č. 195/10 (ostatní plocha), parc. č. 228/1 (orná půda), parc. č. 228/6 (orná půda), parc. č. 228/9 
(orná půda), parc. č. 228/13 (orná půda), parc. č. 228/18 (orná půda), parc. č. 297/2 (lesní 
pozemek), parc. č. 300 (lesní pozemek), parc. č. 308/2 (orná půda), parc. č. 308/3 (orná půda), 
parc. č. 308/4 (orná půda), parc. č. 310/1 (trvalý travní porost), parc. č. 310/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 311 (trvalý travní porost), parc. č. 322/1 (lesní pozemek), parc. č. 325/3 (orná 
půda), parc. č. 331/2 (orná půda), parc. č. 384 (ostatní plocha), parc. č. 385/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 387/1 (ostatní plocha), parc. č. 388 (ostatní plocha) v katastrálním území Slemeno 
v Podkrkonoší,  

parc. č. 1062/13, parc. č. 1169/1, parc. č. 1174/1, parc. č. 1174/2, parc. č. 1174/4, parc. 
č. 1174/5, parc. č. 1174/6, parc. č. 1197/1/d2, parc. č. 1199, parc. č. 1200, parc. č. 1204/1, parc. 
č. 1205, parc. č. 1206/1, parc. č. 1207/2, parc. č. 1215, parc. č. 1217, parc. č. 1218, parc. 
č. 1219, parc. č. 1228, parc. č. 1230/1, parc. č. 1270/1, parc. č. 1270/3, parc. č. 1272/1, parc. 
č. 1272/2, parc. č. 1274/1, parc. č. 1284, parc. č. 1285/1, parc. č. 1293/1, parc. č. 1294/1, parc. 
č. 1294/2, parc. č. 1295/1, parc. č. 1295/3, parc. č. 1296/1, parc. č. 1296/2, parc. č. 1299/1/d1, 
parc. č. 1299/1/d2, parc. č. 1299/6, parc. č. 1321/2, parc. č. 1325/1, parc. č. 1325/2, parc. 
č. 1325/3, parc. č. 1325/4, parc. č. 1325/5, parc. č. 1325/6/d1, parc. č. 1325/6/d2, parc. 
č. 1325/7, parc. č. 1344, parc. č. 1355/13, parc. č. 1355/14, parc. č. 1356/12, parc. č. 1383/3, 
parc. č. 2050, parc. č. 2055, parc. č. 2056, parc. č. 2057, parc. č. 2059, parc. č. 2065/2, parc. 
č.2067, parc. č. 2071/1, parc. č. 2125/1, parc. č. 2133 v katastrálním území Studenec u Horek. 
Na uvedených pozemcích se jedná o plochy v trase stávajícího vedení a v šířce manipulačního 
pruhu 4 m. Na těchto plochách bude území ovlivněno po dobu výstavby. Následně po 
dokončení stavby bude území ovlivněno v trase manipulačního pruhu 4 m pro opravy a údržbu 
a v šíři ochranného pásma daného zákonem 458/2000 Sb.ve znění pozdějších úprav. 

Ochranné pásmo vedení  
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 
zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku 
osob. Ochranné pásmo elektrického venkovního vedení 110 kV je souvislý prostor, vymezený 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 12 m od 
krajního vodiče na obě strany vedení.  
V ochranném pásmu vedení je podle zákona č. 458/2000 Sb. zakázáno: 
- zřizovat bez souhlasu jeho vlastníka stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,  

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,  
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu vedení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob,  

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení,  
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m. V ochranném pásmu i mimo ně 
musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí tj. Dokumentací pro 
územní rozhodnutí (DÚR) č.zak. 11268 zpracovanou projektantem EGEM s.r.o., 
Starochodovská 41/68, Praha 4 zastoupenou Ing. Luďkem Chmurovským a odpovědným 
projektantem Ing. Pavlem Froňkem ČKAIT 0010376, která obsahuje situaci v měřítku 1 : 10 
000, situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. DÚR je pro žadatele 
součástí tohoto rozhodnutí. Situace v M 1:10 000 je ověřenou přílohou. 

2. Požadavky na demolice: Součástí stavby vedení 110 kV je demontáž všech stávajících 
stožárů (st.č. 193 – st.č. 243). V případě, že nebude nový stožár umístěn do stávajícího 
místa, budou základy – betonové patky odstraněny do hloubky cca 0,6 - 0,8 m pod terén a 
v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích do hloubky 1,0 m.  

a) Před zahájením bouracích prací bude provedeno v terénu odborné vytýčení a 
zabezpečení možných souběžných nebo křižujících inženýrských sítí proti poškození. 
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b) Bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním konstrukcí shora dolů ručním a 

strojním způsobem. Při bouracích pracích nebude užito trhavin. 
c) Stavební suť nebude ukládána na pozemcích, ale bude likvidována na řízené skládce 

podle zařazení odpadu. 
d) Bouracími pracemi nesmí být dotčeny sousední pozemky a stavby na nich. 
e) Po dobu provádění bouracích prací nesmí být omezován provoz na přilehlých 

komunikacích  a nesmí docházet k jejich znečišťování. 
f) Odstranění stavby bude provedeno odbornou firmou na základě výběrového řízení, 

provádění odstranění bude sledovat stavební dozor. Před zahájením prací bude název a 
sídlo firmy a jméno, příjmení a adresa autorizované osoby provádějící stavební dozor 
oznámeno zdejšímu stavebnímu úřadu. 

g) Budou dodrženy technické předpisy, zejména pak na staveništi budou provedena 
opatření v souladu se zák.309/2006 Sb. – požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a nařízení vlády č.591/2006 – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a na staveništích.   

h) Při provádění bouracích prací budou dodrženy podmínky ze stanovisek uvedených 
v bodě 16). 

3. Odstranění porostů na lesních pozemcích: Na lesních pozemcích je umístěno 11 
stožárů (stožáry č. 193, 194, 199, 201 – 204, 210, 221, 234, 243). V trase vedení je 
nutné odstranit lesní porost, který ohrožuje bezpečný provoz vedení. Podle zákona 
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je v ochranném pásmu vedení zakázáno nechávat 
růst porosty nad výšku 3 m. 

4. Nové stožárové konstrukce vedení včetně základů: 
Všechny stožáry 110 kV jsou příhradové samonosné jednodříkové konstrukce 
z ocelových profilů, spojovaných šrouby. Výstup na stožár umožňují stupačky na 
protilehlých rohových úhelnících nebo na čelní stěně dříku.  
Na vedení budou použity stožáry konfigurace pro 1 systém (1x 110 kV) s fázovými 
vodiči ve třech úrovních nad sebou. Stožárová schémata nosných a kotevních stožárů 
s hlavními rozměry stožárů jsou v Části 3, Složka 5 a 6 dokumentace. Vyložení krajních 
vodičů od osy vedení je na nosných stožárech 3,5 m a 2,7 m. Na kotevních stožárech 
je 3,5 m a 2,7 m. Vyložení krajních vodičů musí zaručit dostatečné (předepsané) 
vzdálenosti vodičů od konstrukce stožáru jak při bezvětří, tak při pohybu vodičů, zvláště 
při vychýlení větrem. Vzdálenosti mezi vodiči musejí být dostatečné, aby v rozpětí mezi 
stožáry nemohlo dojít k přiblížení vodičů při vychylování větrem, kývání, 
nerovnoměrných námrazách apod.  
Průměrná délka rozpětí mezi stožáry 227 m (nejkratší rozpětí 130 m, nejdelší rozpětí 
295 m). Každý stožár je opatřen na vrcholu dříku držákem (špičkou) pro zemnící lano. 
Celkové výšky nosných stožárů se pohybují v rozmezí 24 – 27 m, výšky kotevních 
stožárů v rozmezí 22 – 25 m. Výšky stožárů (převýšení nad základní výšky stožárů +0 
podle schematických výkresů ve výkresové části) musejí být voleny tak, aby výška 
spodních vodičů nad terénem a křižovanými objekty splňovala požadavky příslušných 
předpisů a norem.  
Základy stožárů budou zhotoveny z prostého betonu. Každý stožár je postaven na 
jednom monolitickém základu, obvykle s rozšířenou základovou deskou. Obvyklá 
hloubka základové spáry pod úrovní terénu je u nosných stožárů 2,0 m, u kotevních 
stožárů 3,0 m. O rozměrech podzemní části základu bude u každého stožáru 
rozhodnuto v dalším stupni projektové dokumentace na základě výsledků podrobného 
geologického průzkumu (vrtu) ve stožárovém místě.  
Nad terén budou vystupovat pouze hranolové betonové hlavy základů, které musejí 
chránit konstrukci stožáru v místě vetknutí do terénu. Betonové hlavy vystupují 0,4 m 
nad okolní terén. Rozměr hlavy základu čtvercového průřezu vyplývá z rozměrů dříku 
stožáru v úrovni terénu a nutného krytí ocelové konstrukce (cca 15 cm). U nosných 
stožárů je délka hrany nadzemní části základů 1,9 – 2,3 m (tj. 3,61 – 5,29 m2), 
u kotevních stožárů 2,25 – 2,7 m (tj. 5,06 – 7,29 m2).  
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Uzemnění  
Stožáry jsou uzemněné přirozeně svým betonovým základem. V případě nepříznivých 
půdních podmínek se pro ochranu před zpětným přeskokem uzemnění doplní 
přídavným uzemněním páskem nebo tyčemi. Rozsah přídavného uzemnění se zjišťuje 
měřením po zabetonování základů a stavbě stožárů před namontováním zemnících 
lan. U stožárů v místech, která nelze považovat ve smyslu ČSN EN 50341-3-19 za 
místa, kde se lidé vykytují zřídka, se provede ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím vhodně navrženým uzemněním stožárů tak, aby nebyly překročeny povolené 
meze dotykových napětí, případně (na neplodné půdě) se povrch terénu do vzdálenosti 
alespoň 1,5 m od kovové konstrukce izoluje trvanlivou izolační vrstvou. 
Na vedení 110 kV budou použity jednoduché fázové vodiče, tvořené 1 lanem 
z hliníkových drátů s duší z pozinkovaných ocelových drátů typu 243-AL1/39-ST1A. 
Nejvyšší přípustná trvalá teplota standardních hliníkových lan s ocelovou duší je 80 °C.  
Nejvyšší návrhová teplota fázových vodičů na tomto vedení je 80 °C.  
Vedení bude pro ochranu před úderem blesku vybaveno jedním kombinovaným 
zemnícím lanem typu ASLH-D(S). Lano je sestaveno z drátů ze slitiny hliníku, s duší 
z pohliníkovaných ocelových drátů a s jednou trubičkou s optickými vlákny pro přenos 
provozních informací.  
Izolátorové závěsy  
Na nosných stožárech budou fázové vodiče zavěšeny a na kotevních stožárech 
zakotveny pomocí izolátorových závěsů z keramických tyčových izolátorů.  
Na nosných stožárech se použijí jednoduché a dvojité závěsy. Dvojité nosné závěsy se 
použijí podle požadavků ČSN EN 50341-3-19 v křižovatkách (např. v křižovatkách se 
silnicemi, venkovními vedeními nízkého napětí a vedeními sdělovacími).  
Kotevní závěsy budou dvojité.  

5. Řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu 
navrženého vedení 110 kV podle požadavků vyhlášky č. 268/2009b. o technických 
požadavcích na stavby:  
§6 – připojení staveb na sítě technického vybavení  
Vedení není napojeno na žádné sítě technického vybavení.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. a) – mechanická odolnost a stabilita  
Mechanická odolnost a stabilita stavby je zajištěna návrhem stavby pro normové 
hodnoty zatížení a vlastností materiálů a předpisy stanovenými návrhovými 
a výpočetními postupy. Zatížení se podle normy uvažují klimatická, montážní 
a zabezpečovací, z nichž jsou potom odvozeny zatěžovací stavy pro jednotlivé prvky 
vedení (stožáry, izolátorové závěsy, vodiče). Klimatická zatížení jsou určená hlavně 
námrazou a větrem a jejich kombinací. Omezení šíření případného selhání jednoho 
prvku se řeší aplikací fiktivních zabezpečovacích zatížení.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. b) – mechanická odolnost a stabilita 
(přetvoření a kmitání)  
Deformace stožárových konstrukcí působením vnějších zatížení jsou omezeny 
stanovenými limity přípustného vychýlení vrcholů stožárů a jsou kontrolovány 
stanovenými výpočetními postupy.  
Při provozu vedení vznikají větrem buzené vibrace vodičů a zemnících lan. Vibrace se 
tlumí použitím tlumičů vibrací, namontovaných na vodiče a zemnícího lana u jejich 
závěsných bodů.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. c) – mechanická odolnost a stabilita (připojená 
technická zařízení)  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. d) – mechanická odolnost a stabilita 
(provozuschopnost pozemních komunikací, bezpečnost a plynulost provozu)  
Vedení neohrožuje provozuschopnost pozemních komunikací. Mechanická odolnost 
a stabilita stavby je zajištěna návrhem stavby pro normové hodnoty zatížení 
a vlastností materiálů a předpisy stanovenými návrhovými a výpočetními postupy. 
V křižovatkách se silnicemi budou na všech stožárech použity dvojité izolátorové 
závěsy, které zajišťují, že při poruše jedné větvě závěsu (jednoho izolátoru) nedojde 
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k pádu vodiče. Vodiče ani zemnící lano nebudou v rozpětích mezi stožáry spojovány 
spojkami. Požadavky norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19 na minimální 
výšky vodičů nad komunikacemi budou splněny.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. d) – mechanická odolnost a stabilita 
(provozuschopnost drah, bezpečnost a plynulost provozu na dráze)  
Vedení nekřižuje žádnou dráhu.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. e) – mechanická odolnost a stabilita 
(provozuschopnost sítí technického vybavení)  
Umístění stožárů je navrženo v dostatečných vzdálenostech od sítí technického 
vybavení mimo jejich ochranná pásma. Vzdálenosti vodičů vedení 110 kV od 
venkovních vedení VN, NN a od venkovních telekomunikačních vedení, budou 
dodrženy.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. f) – mechanická odolnost a stabilita (porušení 
stavby v míře nepřiměřené původní příčině)  
Omezení šíření případného selhání jednoho prvku se řeší aplikací normami 
stanovených fiktivních zabezpečovacích zatížení, na která jsou složky vedení 
dimenzovány.  
Stožár č. 220 bude proti nárazu chráněn svodidly.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. g) – mechanická odolnost a stabilita 
(poškození stavby vlivem nepříznivých účinků spodních vod)  
Základy stožárů budou dimenzovány podle podmínek, zjištěných geologickým 
průzkumem ve stožárových místech, včetně působení spodních vod. Tam, kde bude při 
průzkumu zastižena podzemní voda nad úrovní základové spáry, bude proveden 
rozbor vzorků vody. Na základě rozboru vody bude navržena taková kvalita a složení 
betonové směsi, aby trvanlivost základů byla zachována po celou dobu předpokládané 
životnosti vedení. Žádný stožár není umístěn v záplavovém území.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 1, písm. h) - mechanická odolnost a stabilita (ohrožení 
průtočnosti koryt vodních toků)  
Průtočnost koryt vodních roků není stavbou ohrožena (žádný stožár není umístěn 
v záplavovém území).  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 2 a odst. 3 - mechanická odolnost a stabilita  
Vedení je navrženo podle zadání stavebníka, který bude zároveň jeho provozovatelem. 
Vedení bude podle požadavků stavebníka dimenzováno ve smyslu ČSN EN 50341-1 
pro úroveň spolehlivosti 1 (doba návratu klimatických zatížení 50 let). Mechanická 
odolnost a stabilita stavby je zajištěna návrhem stavby pro příslušné návrhové hodnoty 
zatížení a vlastností materiálů a předpisy stanovenými návrhovými a výpočetními 
postupy.  
Ochrana ocelových konstrukcí a ocelových nebo litinových armatur je zajištěna 
pozinkováním. V rámci údržby budou ocelové konstrukce stožárů dodatečně (cca po 10 
letech) opatřeny protikorozním nátěrem. Údržbu vedení zajišťuje jeho provozovatel 
podle Řádu preventivní údržby. 
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 4 - mechanická odolnost a stabilita (účinky hlubinného 
dobývání a seizmické účinky)  
Stavba není umístěna na poddolovaném území a nachází se v oblasti s nízkou 
seizmicitou, nevyžadující žádná zvláštní opatření.  
§8, odst. 1, písm. a) a §9, odst. 5 (záplavová území)  
Žádný stožár není umístěn v záplavovém území.  
§8, odst. 1, písm. b) – požární bezpečnost  
keramiky a oceli (izolátorové závěsy), oceli a hliníku (vodiče a svorky). Samo vedení 
není příčinou vzniku požáru. 
V obci Dolní Kalná, kterou vedení prochází, je umístěno 5 budov v ochranném pásmu.  

Zásady zajištění požární ochrany stavby : 
§8, odst. 1, písm. c) – ochrana zdraví osob – ochrana před úrazem elektrickým 
proudem  
Výstup neoprávněných osob na stožáry je zakázán. Stožáry jsou vybaveny výstražnými 
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tabulkami, které zakazují výstup na stožáry a upozorňují na nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Stupačky pro výstup oprávněných osob na stožár se osazují výše 
než 2,5 m nad zemí.  
§8, odst. 1, bod c) – ochrana zdraví osob – ochrana před úrazem elektrickým proudem  
K zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob slouží 
ochranné pásmo vedení podle §46 zákona č. 458/2000 Sb. V ochranném pásmu 
vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení zřizovat stavby nebo umisťovat 
konstrukce, provádět zemní práce a je zakázáno provádět činnosti, které by mohly 
ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu vedení zařízení nebo ohrozit život, zdraví či 
majetek osob. Ochranné pásmo vedení 110 kV je souvislý prostor, vymezený svislými 
rovinami, vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 12 m od krajního vodiče.  
§8, odst. 1, písm. c) – ochrana zdraví osob – ochrana před úrazem elektrickým 
proudem  
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je řešena polohou živých částí. 
Nejmenší vzdálenosti živých částí (vodičů) od terénu a křižovaných objektů jsou 
stanoveny v ČSN EN 50341-1 a 50341-3-19. Ochrana před nebezpečným dotykem 
neživých částí je řešena rychlým automatickým odpojením od zdroje.  
V místech, která nelze považovat ve smyslu předpisů za místa, kde se lidé vyskytují zřídka, 
se ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí provede vhodně 
navrženým uzemněním stožárů tak, aby nebyly překročeny povolené meze dotykových 
napětí, případně (na neplodné půdě) se povrch terénu do vzdálenosti alespoň 1,5 m od 
kovové konstrukce izoluje trvanlivou izolační vrstvou. 

6.  Příjezdy na stavební pozemek: 
Pro přístup na staveniště se budou využívat existující silnice a místní a účelové komunikace. 
V případě potřeby budou stávající komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby se 
vybudují provizorní sjezdy. Od stávajících komunikací (od stávajících nebo dočasných sjezdů) 
budou do trasy vedení a po trase ke stožárovým místům určeny příjezdové trasy po pozemcích. 
Ve výjimečných případech se zřídí dočasné přejezdy přes drobné vodoteče. Předběžný návrh 
příjezdových cest a přístupových tras je zakreslen v situaci 1:10 000 v Části 3, mapa 4 
dokumentace (Příjezdové cesty a prvky ÚSES). Příjezdové trasy jsou navrženy v maximální 
míře mimo funkční prvky ÚSES. Žádná přístupová trasa není navržena přes PHO I. stupně 
nebo PHO II. stupně vnitřní. Příjezdové trasy budou detailně stanoveny v POV v dalším 
stupni projektové dokumentace. 
7. Podmínky pro provedení stavby: 
Pro realizaci stavby bude zhotovena dokumentace pro provádění stavby zhotovená podle 
vyhlášky 499/ 2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších úprav.Tato dokumentace 
bude vypracována oprávněnou osobou ve smyslu ust. § 158 stavebního zákona a zák.360/1992 
Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  
Montážní plochy v trase vedení  
V trase vedení budou stanoveny montážní pruhy pro pohyb dopravních prostředků a stavebních 
strojů (autojeřáby, domíchávače betonu, soupravy pro tažení vodičů) po trase a montážní 
plochy ve stožárových místech pro montáž stožárů a pro tažení vodičů. V úsecích, kde je pohyb 
po trase omezen, bude zvolena jiná technologie rozvinování vodičů. Montážní pruhy a plochy 
budou detailně stanoveny v POV v dalším stupni projektové dokumentace, jak je výše uvedeno 
v dokumentaci pro provedení stavby. 
Stavba základů  
Kolem stožárového místa bude vytýčena plocha pro stavbu základu a stožáru. Všechny 
stožáry budou založeny na betonových monolitických základech nebo tam, kde to bude 
nutné na základech pilotových.  
Výkopy základů se budou provádět strojně (bagrování), pilotové základy se budou vrtat. 
Před výkopem základu se odstraní vrchní vrstva ornice a uloží se odděleně. Podle 
podmínek v místě zakládání se budou jámy případně pažit. Do vyhloubené jámy se usadí 
základový díl stožáru, uloží se případná výztuž a zhotoví se spodní rozšířená deska 
základu (do úrovně maximálně - 0,5 m pod okolním terénem). Následně se vybetonuje 
horní část základu, která je kryje ocelovou konstrukci patky základového dílu stožáru (krytí 
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15 cm) a vystupuje 40 cm nad okolní terén. Po zatvrdnutí betonu se základ zahrne 
zeminou, ve svrchní vrstvě se na zemědělské půdě použije ornice ze skrývky.  
Montáž a stavba stožárů  
Stožáry se montují přímo ve stožárových místech z jednotlivých prvků konstrukce. Smontují 
se jednotlivé díly nebo celé stožáry. Po zatvrdnutí betonového základu se pomocí 
autojeřábu stožáry vztyčí nebo se smontují z jednotlivých na sebe navazujících dílů.  
Uzemnění stožárů  
Před montáží vodičů, nejpozději před montáží zemnícího lana se změří zemní odpor 
stožárů. Tam, kde požadovaného zemního odporu nebude dosaženo přirozeným 
zemničem, který tvoří základová patka stožáru, nebo tam, kde je zapotřebí provést ochranu 
před nebezpečným dotykovým napětím, se uzemnění doplní strojeným zemničem 
z ocelových pozinkovaných pásků, případně v kombinaci s tyčovými zemniči. 
Tažení vodičů  
Na konzoly stožárů se namontují izolátorové závěsy s montážními kladkami. V montážním 
úseku se rozvinou montážní lana, zvednou se a zavěsí do kladek na stožárech a za nimi se 
na brzdách zatáhnou fázové vodiče bez dotyku se zemí. Přes silnice, dráhu, vedení a jiné 
překážky se použijí přechodové bariery případně další opatření podle POV. Vodiče se 
vyregulují na požadované průhyby a zasvorkují. Na lana se namontují tlumiče vibrací, na 
kotevních stožárech se fázové vodiče spojí lisovanými nebo rozebíratelnými svorkami.  
Závěrečná úprava staveniště  
Po dokončení prací v úseku se uvede staveniště do původního stavu včetně příjezdových 
tras po zemědělských pozemcích a montážních ploch ve stožárových místech po dohodě 
s majitelem pozemku. Existující komunikace, užívané při stavbě, se uvedou do řádného 
stavu odpovídajícímu jejich účelu. Provizorní sjezdy z komunikací na pozemky se zruší 
a místo se uvede do původního stavu.  
Přeložky inženýrských sítí  
Stavba vedení nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. Stožáry vedení jsou navrženy 
v dostatečných vzdálenostech od podzemních sítí (kabelů a potrubí vodovodů 
a plynovodů). Nadzemní vedení nekolidují s trasou vedení 110 kV, předepsané min. 
vzdálenosti vodičů vedení 110 kV nad nadzemními vedeními budou zajištěny bez nutnosti 
tato křižovaná vedení upravit.  
Bilance zemních prací  
Při stavbě základů se objem výkopů odhaduje na cca 2160 m3, z toho cca 35% (cca 756 m3) 
se použije na zpětný zához základů. Přesné objemy budou stanoveny v dalším stupni 
projektové dokumentace v rámci návrhu tvaru a rozměrů podzemních částí základů na 
základě inženýrsko-geologického průzkumu.  
Venkovní úpravy  
Po dokončení prací v pracovním úseku je nutné:  
- terén v okolí stožárových míst, montážní a manipulační plochy, příjezdové cesty po 

zemědělských pozemcích uvést do původního stavu po dohodě s vlastníkem pozemku.  
- stávající komunikace užívané pro stavbu uvést do původního stavu. 
- V rozsahu, stanoveném orgánem ochrany přírody v rozhodnutí o povolení kácení dřevin 

po dohodě s obcemi, bude zajištěna případná náhradní výsadba na vhodných 
pozemcích podle místních podmínek.  

Řešení dopravy při užívání stavby 
Pro provoz projektovaného vedení není nutné žádné napojení na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu.  
Při provozu elektrického vedení se předpokládají ojedinělé výjezdy lehkých terénních vozidel do 
trasy za účelem kontroly a údržby. Příjezdy se předpokládají po stávajících komunikacích 
a v trase vedení. K tomuto postupu opravňuje provozovatele přenosové soustavy zákon 
č. 458/2000 Sb. Žádné odstavné nebo parkovací plochy nejsou potřebné. 
8. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání: 
Vedení po dokončení musí splňovat všechny předepsané parametry, uvedené v projektové 
dokumentaci. Bezpečnost veřejnosti je zajištěna především ochranou před nebezpečným 
dotykem živých částí (polohou živých částí) a neživých částí (rychlým odpojením od zdroje 
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a vhodným uzemněním). Na stožárech jsou instalovány výstražné tabulky, zakazující výstup na 
stožár a upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Stupačky jsou instalovány až 
od výšky větší než 2,5 m.  
Před uvedením do provozu musí být zpracována revizní zpráva, která ověří, že vedení 
odpovídá bezpečnostním předpisům pro elektrická zařízení. Jako součást uvádění do provozu 
budou komplexní zkoušky a zkušební provoz.  
Pro zajištění bezpečnosti během provozu vedení provádí provozovatel kontrolu a údržbu vedení 
podle „Řádu preventivní údržby“. Součástí je kontrola důležitých částí vedení (stožáry, základy, 
izolátorové závěsy, závěsy zemnících lan, vodiče) prováděná formou pravidelných 
pochůzkových a lezeckých revizí.  
Při provádění oprav a údržby jsou pracovníci, kteří musí mít příslušnou kvalifikaci, povinni 
dodržovat bezpečnostní předpisy (např. ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních, PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos 
a distribuci elektrické energie, bezpečnostní předpisy provozovatele vedení).  
Jednou z činností je údržba porostů v ochranném pásmu vedení (odstraňování porostů na 
lesních i nelesních pozemcích, ohrožujících bezpečný provoz vedení).  
Kontrola dodržování podmínek omezení činností (např. stavební činnosti) v ochranném pásmu 
přísluší podle §93 zákona č. 458/2000 Sb. Státní energetické inspekci. 
9. Dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v souladu s podmínkami tohoto 

rozhodnutí a ověřenou DÚR( viz.bod 1. tohoto rozhodnutí) a bude k dispozici na stavbě a 
předložena při provádění kontrolních prohlídek stavby.  

10. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a předloží jedno paré 
dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na 
základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně 
oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby - název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 

11.  Stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního 
zákona a může být umístěna a provedena na základě tohoto rozhodnutí. Povinnosti 
stavebníka jsou vyjmenovány v § 152  stavebního zákona. 

12. Při provádění stavby, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, budou dále splněny 
tyto podmínky:    

- Pro zařízení staveniště bude použit pouze vymezený stavební pozemek. Zábor sousedních 
pozemků může být uskutečněn pouze po předchozí dohodě s jejich majitelem. Staveniště 
bude udržováno v řádném stavu včetně pravidelné údržby vjezdu a přilehlé komunikace.  

- V rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude proveden detailní 
inženýrsko-geologický průzkum v jednotlivých stožárových místech, na jehož základě 
bude navržen typ a dimenze základů jednotlivých stožárů. 

- Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na 
staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Při projektování a stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující 
požadavky na provádění staveb, a závazná ustanovení obsažená v příslušných normách, 
zejména ČSN 73 3050 – zemní práce (nahrazeno ČSN 736133 – návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací, 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení a další, uvedené v projektové dokumentaci stavby.  

- Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení podzemních sítí ve spolupráci 
s jejich správci a provedeno jejich zabezpečení proti poškození. Souběh a křížení 
inženýrských sítí musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6005. 

- Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou v souladu 
se zákonem čís. 200/1994 Sb. a projektovou dokumentací - vytyčovací plán bude 
stavebnímu úřadu předložen jako jeden z dokladů ke kolaudačnímu souhlasu.  

- Pro stavbu budou navrženy a použity výrobky a materiály v souladu s ust. § 156 stavebního 
zákona, výrobky s rozhodujícím významem pro výslednou kvalitu stavby jsou stanoveny 
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a posuzovány podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb. a nař. vlády 
č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších úprav). Doklady o tom budou stavebnímu úřadu 
předloženy s dokumentací skutečného provedení stavby, nejpozději při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby.  

- Před zahájením stavby bude mezi investorem a každým vlastníkem pozemku dotčeného 
posunutím sloupu vřena smlouva o výstavbě. 

13. Stavba bude dokončena do jednoho roku od jejího zahájení. 
Před uvedením stavby do trvalého užívání bude proveden zkušební provoz k ověření 
projektovaných parametrů stavby. 

14. Dokončenou stavbu lze podle ust. §119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního 
souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny 
a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Kolaudační 
souhlas vydávává podle ust. §122 stavebního zákona na žádost stavebníka příslušný 
stavební úřad. V žádosti se uvedou identifikační údaje stavby a předpokládaný termín 
jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska 
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy 
a vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru 
nemovitostí, zajistí geometrický plán. 

15. Při projektování, provádění a užívání stavby budou splněny podmínky účastníků řízení 
uplatněné při řízení dne 26.09.2013, které stavební úřad stanovuje takto: 

a) Investor nebo zhotovitel stavby bude v dostatečném předstihu informovat firmu Kalenská 
zemědělská a.s, Dolní Kalná 150, 543 74  Dolní Kalná, zastoupenou p. Jiřičkou 
o záměru započetí prací a to z důvodů uzavřených nájemních smluv s vlastníky 
pozemků na jejichž pozemcích provádějí obhospodařování a to z důvodů plánování 
hospodaření a dodržování agrotechnických lhůt. 

b) Vlastníci a uživatelé stavbou dotčených pozemků budou investorem vyzvání 
k protokolárnímu předání dotčených pozemků mezi nimi (jednotlivě) a investorem nebo 
zhotovitelem stavby, který bude investorem vybrán ve výběrovém řízení. To bude 
provedeno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací a po ukončení 
prací. 

c) V případě poškození pozemků bude investorem prostřednictvím generálního zhotovitele 
vše uvedeno do původního stavu. 

d) V případě újmy na zemědělských pozemcích a plodinách bude poskytnuta adekvátní 
finanční náhrada. 

e) Kontaktní osobou v době realizace stavby pro jednání mezi vlastníky pozemků 
a investorem ČEZ Distribuce a.s. je Ing. Petr Romaniuk, technik inženýrinku vvn, 
Riegrovo nám. 1493,500 02  Hradec Králové, e-mail:petr.romaniuk@cezdistribuce.cz. 
Případné změny budou oznámeny stavebnímu úřadu. 

f) Do dokumentace pro provedení stavby bude uvedena podmínka, že v době provádění 
stavby je třeba upozornit zástupce jednotlivých obcí na pohyb těžké techniky a pořízení 
fotodokumentace stavu používaných cest a komunikací. 

g) Opravy vedení budou probíhat v pásu v ose vedení a to v šířce 4 m. Toto vyplývá 
z práva věcného břemene podle zákona platného pro vedení zřízené v roce 1953. 

h) Hloubka vybourání patek na zemědělských pozemcích 1,0 m bude uvedena 
v dokumentaci pro provedení stavby. 

16. Při projektování, provádění a užívání stavby a při odstraňování původní stavby budou 
splněny tyto podmínky vyplývající ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a 
správců sítí a uzavřených smluv: 

Závazně stanovisko - MěÚ Vrchlabí, ORM - SSÚ, čj. ORM/16467/2013 ze dne 26.09.2013 
Městský úřad ve Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech 
silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů vydává toto závazné stanovisko ke stavbě: Vedení 110kV V1111 — Vrchlabí — Nová Paka: 
Dle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávajícího vrchního vedení VN ve stávající trase. Pokud 
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bude k provádění stavebních prací při rekonstrukci kabelu VN potřeba užít silniční pozemek, je zhotovitel stavby 
povinen min. 30 dní předem požádat zdejší silniční správní úřad a vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic 
III/32553 a III/2952 a o stanovení přechodného dopravního značení. 

Souhlas s nadzemní liniovou stavbou - MěÚ Vrchlabí, SMM – ochrana ZPF, čj.169-
OSMM/10244/2013-4 ze dne 12.07.2013 
Městský úřad ve Vrchlabí, odbor Správy majetku města, pověřený výkonem státní správy na úseku ochrany ZPF  dle 
zák. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF  a zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s ustanovením § 7, odst. 3 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a prováděcí vyhlášky 
č. 13/1994 Sb. § 7, v y d á v á   

závazné stanovisko 
s o u h l a s  

k návrhu trasy nadzemního vedení 110 kV V1111 Vrchlabí - Nová Paka a zařízení potřebných k realizaci této stavby 
(dočasné sjezdy na zemědělské pozemky a trasy přístupu k jednotlivým stožárům 110 kV, umístění dočasného 
náhradního přenosového vedení). Trasa vrchního vedení 110 kV je vedena přes pozemky katastrálního území kat. ú. 
Vrchlabí(Cihelna - rozvodna), Prostřední Lánov (od p.p. č. 699 - 543/3), Dolní Lánov (od 2559/1- 1772) - ve 
správní oblasti Stavebního úřadu Městského úřadu Vrchlabí, Klášterská Lhota (od p.p. č. 686 - 543/2), Prosečné 
(od p.p. č. 467/1 - 2123/2), Hostinné (od p.p. č. 1108 - 1071/3) a Horní Olešnice (od p.p. č. 465/3 - 410/4) - ve 
správní oblasti Městského úřadu Hostinné, v celkové délce trasy vedení 9,27 km. V souvislosti s touto stavbou 
budou vybudovány dočasné přístupové cesty (částečně mimo stávající cestní síť). Při realizaci stavby je nezbytné 
dodržet  následující podmínky: 

-  zemina při výkopových pracích při stavbě nových betonových základů stožárů na pozemcích 
zemědělského charakteru bude ukládána odděleně v orniční a podorniční vrstvě a ve stejném pořadí bude uložena 
na místo po odstranění betonových základů nefunkčních stožárů – orniční vrstva nesmí být odvážena  

-   přebytečná ornice bude rovnoměrně rozprostřena na stejném dotčeném pozemku 
-   staré základy likvidovaných stožárů budou odstraněny do hloubky 0,6 - 0,8 m a veškerý odpadní materiál 

bude odvezen 
-   v následujícím stupni stavebního řízení investor (zástupce) předloží zpřesněné trasy dočasných 

přístupových komunikací přes pozemky ZPF včetně čísel jednotlivých pozemkových parcel 
-   stavební práce spojené s činností na pozemcích ZPF budou pokud možno prováděny mimo vegetační 

období 
-   před vjezdem na pozemek ZPF bude vlastník, případně uživatel vyrozuměn nejméně 14 dní předem, aby 

mohl případně přizpůsobit svou zemědělskou činnost okolnostem a došlo tak k co nejmenším ekonomickým ztrátám 
-   zpřesněn bude i způsob zpevnění těchto dočasných komunikací - na pozemcích ZPF nesmí být použita 

štěrková drť (doporučeno - panely na geotextilii, aby byla zemina co nejvíce chráněna před poškozením ropnými 
produkty a zhutněním) 

-   v dalším stupni projektové dokumentace bude přesně popsán způsob následné rekultivace  
-  investor si je vědom, že stavba včetně následné rekultivace musí být provedena v době kratší jednoho 

roku; pokud od doby započetí stavby do jejího ukončení (včetně úpravy, osetí dotčených ploch a vzejití semene) 
uplyne doba delší jednoho roku, je investor povinen zažádat o vydání souhlasu dle § 9 zák. č. 334/92 Sb. 
a v návaznosti na stavební povolení budou předepsány odvody do Státního  fondu životního prostředí na dobu 
stavební činnosti 

-   v případě etapizace akce musí investor (dodavatel) stavby požádat v příslušných etapách o protokolární 
předání pozemků zpět k zemědělské výrobě; v opačném případě bude započítána celá doba stavby do lhůty 
dočasného odnětí a pokud bude překročena doba jednoho roku, bude investorovi předepsán odvod za dočasné 
odnětí v rozsahu celé stavby 

Při stavbě je nutno dodržovat požadavky a stanoviska uživatele a vlastníka dotčené parcely.  
Souhlas podle zákona o ochraně ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy. 

Souhlas s nadzemní liniovou stavbou - MěÚ Vrchlabí, SMM – ochrana ZPF, čj.136-
OSMM/10244/2013-2 ze dne 14.06.2013 
Městský úřad ve Vrchlabí, odbor Správy majetku města, pověřený výkonem státní správy na úseku ochrany ZPF  dle 
zák. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF  a zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s ustanovením § 7, odst. 3 zák. č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a prováděcí vyhlášky 
č. 13/1994 Sb. § 7, v y d á v á   

závazné stanovisko 
s o u h l a s  

k návrhu trasy nadzemního vedení 110 kV V1111 Vrchlabí - Nová Paka a zařízení potřebných k realizaci této stavby 
(dočasné sjezdy na zemědělské pozemky a trasy přístupu k jednotlivým stožárům 110 kV). Trasa je vedena v délce 
cca 4,5 km přes pozemky katastrálního území Dolní Kalná, Slemeno v Podkrkonoší, Klášterská Lhota (ve správní 
oblasti Městského úřadu Vrchlabí) a Horní Olešnice (ve správní oblasti Městského úřadu Hostinné) Při realizaci 
stavby je nezbytné dodržet  následující podmínky: 

-  zemina při výkopových pracích při stavbě betonových základů stožárů na pozemcích zemědělského 
charakteru bude ukládána odděleně v orniční a podorniční vrstvě a ve stejném pořadí bude uložena na místo po 
odstranění betonových základů nefunkčních stožárů – orniční vrstva nesmí být odvážena  

-   přebytečná ornice bude rovnoměrně rozprostřena na stejném dotčeném pozemku 
-   staré základy likvidovaných stožárů budou odstraněny do hloubky 0,6 - 0,8 m a veškerý odpadní materiál 

bude odvezen 
-   v následující fázi stavebního řízení investor (zástupce) předloží zpřesněné trasy dočasných přístupových 

komunikací přes pozemky ZPF včetně čísel jednotlivých pozemkových parcel 
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-   stavební práce spojené s činností na pozemcích ZPF budou pokud možno prováděny mimo vegetační 

období 
-   před vjezdem na pozemek ZPF bude vlastník, případně uživatel vyrozuměn nejméně 14 dní předem, aby 

mohl případně přizpůsobit svou zemědělskou činnost okolnostem a došlo tak k co nejmenším ekonomickým ztrátám 
-   zpřesněn bude i způsob zpevnění těchto dočasných komunikací - na pozemcích ZPF nesmí být použita 

štěrková drť (doporučeno - panely na geotextilii, aby byla zemina co nejvíce chráněna před poškozením ropnými 
produkty a zhutněním) 

-   v dalším stupni projektové dokumentace bude přesně popsán způsob následné rekultivace  
-  investor si je vědom, že stavba včetně následné rekultivace musí být provedena v době kratší jednoho 

roku; pokud od doby započetí stavby do jejího ukončení (včetně úpravy, osetí dotčených ploch a vzejití semene) 
uplyne doba delší jednoho roku, je investor povinen zažádat o vydání souhlasu dle § 9 zák. č. 334/92 Sb. 
a v návaznosti na stavební povolení budou předepsány odvody do Státního  fondu životního prostředí na dobu 
stavební činnosti 

Při stavbě je nutno dodržovat požadavky a stanoviska uživatele a vlastníka dotčené parcely.  
Souhlas podle zákona o ochraně ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy. 

Závazné stanovisko – souhlas – MěÚ Vrchlabí, ŽP, čj.ŽP/8922/2013-Ku-zs ze dne 30.06.2013 
A. souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) 
záměr se dotýká následujících prvků ÚSES: 

RBC 1646 (Prosebně) v k.ů. Horní Olešnice, Klášterská Lhota, Prosečné, Hostinné — sloupy č. 244 —247, 244-32 

vedení křižuje vodní toky: 
Suchý potok ID 101 66443 (mezi sloupy 8-9 a 24-25)  
Labe ID 101 00002 (mezi sloupy 32-33) 
vodoteč ID 101 66253 (mezi sloupy 33 —244) 

Podmínky souhlasu: 
1. Kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu vedení. 
2. Během výstavby stožárů  dodržet příjezdové trasy navržené v mapovém podkladu 

„Přehledná situace se zákresem příjezdových cest a prvků ÚSES" M 1:10000 a nová umístění 
stožárů podle přiloženého mapového podkladu „Katastrální mapa" M 1:1000. V případě změny 
umístění sloupů a nebo přístupové trasy (mimo stávající cestní síť) v místech vedoucích 
významným krajinným prvkem (les, vodní tok, údolní niva), je nutné požádat orgán ochrany přírody 
o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. 

3. Při napínání vodících lan vyloučit pojezdy aut nebo jiné mechanizace přes vodoteče a území skladebných 
prvků ÚSES. 

4. V roce 2008 došlo v Hostinném po střetu s vedením VN nad Labem k úhynu 3 labutí velkých. Na základě 
této zkušenosti žádáme o instalování optické signalizace nad Labem. 

5. Zeleň nacházející se mimo ochranné pásmo vedení v blízkosti staveniště a příjezdových cest nebude 
poškozena. V případě nutnosti zásahu do zeleně nebo nebezpečí jejího ohrožení bude dodržována 
příslušná norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. 
obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů. Pokud se nelze v jednotlivých případech 
vyhnout silnému poškození dřevin rostoucích mimo les a nutnosti jejich kácení, musí být toto povoleno 
příslušným obecním úřadem. 

6. V průběhu stavby a jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany přírody ve smyslu §§ 
5 a 5a (obecná ochrana rostlin a živočichů a ochrana volně žijících ptáků) a §§ 7 a 8 (ochrana dřevin) 
zákona. 

B. souhlas s umístěním stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz Podmínky souhlasu: 
1. V případě  opatření stožárů  nátěrem, bude barva zvolena tak, aby pohledově  stožáry 

nezvýrazňovala. Přípustné jsou příbuzné barvy k zelené, hnědé, šedé v jejich šedých a tmavých odstínech, 
nepřípustné jsou výrazné barvy, v krajině se ve větší míře nevyskytující, jako červená, žlutá apod. 

Závazné stanovisko – souhlas – MěÚ Vrchlabí, ŽP, čj.ŽP/6980/2013-Ku-zs ze dne 30.05.2013 
A. souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) 
záměr se dotýká následujících prvků ÚSES: 

LBK D (Houština ) v k.ú. Dolní Kalná — sloupy č. 233 —234 
LBK 22 (Houština) v k.ú. Klášterská Lhota — sloupy č. 233 — 234 
RBC 1646 (Prosečné) v k,ú. Slemeno v Podkrkonoší, Horní Olešnice — sloupy č. 242 —244 

a následujících VKP: 
les — sloupy č. 234, 243 umístěné přímo na lesním pozemku  
les mezi sloupy 239 - 240 

dále vedení křižuje vodní toky: 
levostranný přítok Bukovinského potoka — 101 66687 (mezi sloupy 223 — 224)  
Kalenský potok (mezi sloupy 229 — 230) 
 vodoteč 101 66691 (mezi sloupy 233 — 234) 

Podmínky souhlasu: 
1. Kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu vedení. 
2. Během výstavby stožárů dodržet příjezdové trasy navržené v mapovém podkladu 
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„Přehledná situace se zákresem příjezdových cest a prvků ÚSES" M 1:10000 a nová umístění 
stožárů podle přiloženého mapového podkladu „Katastrální mapa" M 1:1000. V případě změny 
umístění sloupů a nebo přístupové trasy (mimo stávající cestní síť) v místech vedoucích 
významným krajinným prvkem (les, vodní tok, údolní niva), je nutné požádat orgán ochrany přírody 
o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. 

3. Při napínání vodících lan vyloučit pojezdy aut nebo jiné mechanizace přes vodoteče a území skladebných 
prvků ÚSES. 

4. Při průchodu lesním porostem důsledně využít stávajícího průseku a minimalizovat zásahy do okrajů 
průseku, jako základních stabilizačních prvků těchto porostů. 

5. Zeleň nacházející se mimo ochranné pásmo vedení v blízkosti staveniště a příjezdových cest nebude 
poškozena. V případě nutnosti zásahu do zeleně nebo nebezpečí jejího ohrožení bude dodržována 
příslušná norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění 
proti odéru kmenů a poškození korun stromů.Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému 
poškození dřevin rostoucích mimo les a nutnosti jejich kácení, musí byt toto povoleno příslušným obecním 
úřadem. 

6.  V průběhu stavby a jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany přírody ve smyslu §§ 5 
a 5a (obecná ochrana rostlin a živočichů a ochrana volně žijících ptáků) a §§ 7 a 8 (ochrana dřevin) zákona. 

B. souhlas s umístěním stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz Podmínky souhlasu: 
1. V případě  opatření stožárů  nátěrem, bude barva zvolena tak, aby pohledově  stožáry 

nezvýrazňovala. Přípustné jsou příbuzné barvy k zelené, hnědé, šedé v jejich šedých a tmavých odstínech, 
nepřípustné jsou výrazné barvy, v krajině se ve větší míře nevyskytující, jako červená, žlutá apod. 

 

Souhrnné stanovisko - MěÚ Vrchlabí, ŽP, čj.ŽP/8922/2013-Ku-zs ze dne 30.06.2013 
Závazné stanovisko dle § 104, odst. 9. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Bez připomínek. 

Stanovisko dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 
K výše uvedené projektové dokumentaci bylo dne 30.6.2013 vydáno samostatné závazné stanovisko.  

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů: 
Na základě předložené dokumentace bylo zjištěno, že zábor PUPFL bude větší jak 1 ha. V tomto případě 
vydat souhlas je kompetentní krajský úřad dle § 48a odst. 2) písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. ( lesní zákon). 

Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně 
ovzduší: 
Postupovat v souladu se zákonem č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy. 
Zajistit minimální prašnost během stavebních prací. 

Stanovisko dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: 
Orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství nestanovuje podmínky, pouze upozorňuje na některé 
zásady platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. 
Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími 
předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů, zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním. Zvláštní důraz věnovat odpadům, které obsahují nebezpečné látky nebo jsou těmito 
znečištěné (kabely obsahující ropné látky nebo dehet, transformátory a kondenzátory s obsahem PCB, 
izolační materiály obsahující azbest, asfaltové směsi obsahující dehet apod.) Odpady předávat pouze do 
zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu určena. 
Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě 
stavby, pakliže jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S nadbytečnými 
zeminami a přírodními materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno nakládat jako 
s odpadem a tento předat do oprávněného zařízení. 

Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: 
Bez připomínek. 

Celkové zhodnocení: 
Odbor životního prostředí vyjádřil výše uvedené připomínky pro povolení stavby a zároveň upozorňuje na některé 
zásady platné legislativy. Toto vyjádření nenahrazuje povolení a není rozhodnutím dle správního řádu. 

Souhrnné stanovisko - MěÚ Vrchlabí, ŽP, čj.ŽP/6980/2013-Ku-zs ze dne 30.05.2013 
Závazné stanovisko dle § 104, odst. 9. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Bez připomínek. 

Stanovisko dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 
K výše uvedené projektové dokumentaci bylo dne 30.5.2013 vydáno samostatné závazné stanovisko.  

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů: 
Na základě předložené dokumentace bylo zjištěno, že zábor PUPFL bude větší jak 1 ha. V tomto případě 
vydat souhlas je kompetentní krajský úřad dle § 48a odst. 2) písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. ( lesní zákon). 
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Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně 
ovzduší: 
Postupovat v souladu se zákonem č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy. 
Zajistit minimální prašnost během stavebních prací. 

Stanovisko dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: 
Orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství nestanovuje podmínky, pouze upozorňuje na některé 
zásady platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. 
Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01Sb., o odpadech V platném znění a souvisejícími 
předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů, zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním. Zvláštní důraz věnovat odpadům, které obsahují nebezpečné látky nebo jsou těmito 
znečištěné (kabely obsahující ropné látky nebo dehet, transformátory a kondenzátory s obsahem 
PCB, izolační materiály obsahující azbest, asfaltové směsi obsahující dehet apod.) Odpady předávat 
pouze do zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu určena.  
Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě 
stavby, pakliže jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S nadbytečnými 
zeminami a přírodními materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno nakládat jako 
s odpadem a tento předat do oprávněného zařízení. 

Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: 
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní 
památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, nemá ve výše uvedené věci 
žádné připomínky. 
Upozorňujeme však, že v případě provádění zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o stát. 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území 
s archeoloqickými nálezy a dle .§ 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro 
stavebníka následující ohlašovací povinnosti: 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při 
jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného 
archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. 
Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění 
archeologických výzkumů. 
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno 
oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu bud' přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním 
obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je  povinen uč in i t  nálezce nebo 
osoba odpovědná za provádění  prací,  p ř i  n ichž došlo  k  archeologickému nálezu, a to nejpozději 
druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 

Celkové zhodnocení: 
Odbor životního prostředí vyjádřil výše uvedené připomínky pro povolení stavby a zároveň upozorňuje na některé 
zásady platné legislativy. Toto vyjádření nenahrazuje povolení a není rozhodnutím dle správního řádu. 

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací – Telefónica Czech Republic, a.s., 
čj.650782/13 ze dne 06.09.2013 

Dojde ke střetu 
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena 
v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu 
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové 
mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). 
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření 
stanovených žadatelem v žádosti. 
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území 
či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane 
nejdříve. 
(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, 
pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, 
nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo 
zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek 
ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance 
společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Petr Ježek, te.: 602 413 278, e-mail: 
jezek.petr@telefonica.com nebo Jiří Bůta (tel. 602 485 857, e-mail:jiri.buta@telefonica.com) (dále jen POS). 
(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle 
ustanovení §104 odst. 16 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického řešení. 
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(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 
Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba 
povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto 
Vyjádření. 
(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty 
veškeré dostupné informace o SEK. 
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který 
mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, 
půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli 
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica  

I. Obecná ustanovení 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými 
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit 
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve 
vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou 
zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.  
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo 
souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 
nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy pozemního vedení SEK (dále jen VPSEK) nesmí používat 
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti. 
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření 
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely 
bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely 
bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude 
obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
17. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět 
zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, 
že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených 
pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v  pracích. 
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad 
PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických 
a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně 
obdržel souhlas POS. 
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat 
do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. 
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě 
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) 
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 
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12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech 
případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke 
střetu stavby se SEK. 
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK. 
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně 
srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou 
optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od 
okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 
800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 
bezpečné odpojení SEK 
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod 
ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, 
koordinační atp.).  
2. V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu 
dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen přeložit zakreslení trasy SEK 
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK. 
3. Při projektování stavby, rekonstrukce,či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce,či 
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat jet POS. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, 
zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky 
produktovodů s katodovou ochranou. 
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti 
Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště 
(jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je 
stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto 
radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma 
podélnými pruhy o šíři 25m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25m kruhem kolem 
vysílacího radiového zařízení. 
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu 
k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však pře zahájením stavby, povinen kontaktovat 
POS. 
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj) svými ochrannými pásmy zasahovaly do 
prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen realizovat taková, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného 
plamene a podobných technologií. 

V. Křížení s souběh se SEK 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 
stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. 
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce 
menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená 
osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení případně kontaktovat POS. 
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury 
s kabelovodem povinen zejména:  

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech, 
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• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či 
stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,  
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,  
• projednat, s POS nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků 
ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 

Vyjádření - Správa silnic Královehradeckého kraje, zn.SUSKHK/821/13/PO-Kr ze dne 07.02.2013 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon 
vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně 
všech jejich součásti a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro stavbu „Vedení 110 kV V 1111, V 1113 Vrchlabí — Nová Paka", 
investor ČEZ Distribuce a.s., která souvisí se silnicí číslo III/2952 v km 6,250, v obci Dolní Kalná, a III/32553 v km 2,600, 
v k.ů. obci Slemeno, okr. Trutnov. 

S umístěním stavby vedení kVV souhlasíme za dodrženi těchto podmínek  
1. Stavbou budou dotčeny silnice č. III/2952, III/32553, a to v místě přechodu vedením kNN. 
2. Přechod vozovky bude proveden vrchním vedením, bez zásahu do povrchu vozovky. 
3. Sloupy vrchního vedení budou umístěny mimo pozemky ve správě Správy silnic Královehradeckého 

kraje. 
4. Minimální průjezdní výška pro umístění vrchního vedeni musí být 5,5 m. 
5. V případě umístěni nových sloupů vrchního vedení a vrchního vedení (týká se i výměny stávajících 

sloupů za nové) je podmínkou pro realizaci stavby uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti 
umístěním vedení kNN a to před zahájením územního nebo stavebního řízení. Podklady předloží 
investor stavby (seznam dotčených pozemků, výměry, atd.). Žádost o sepsání smlouvy tvoří přílohu tohoto 
vyjádření. 

6. Případné nově umísťované sloupy budou umístěny mimo systém silničního odvodnění. 
7. Umístěním vedení je nutno zohlednit možné umístění dopravního značení. 
8. Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry silnic č. III/32553 a III/2952. Silniční příkop budou v případě 

zásahu (zanesení) obnoveny v původním profilu a bude obnovena odvodňovací funkce. 
9. Případný výkopek musí být zabezpečen tak, aby nedocházelo ke splachování výkopku na silniční těleso. 
10. Případná vytěžená zemina bude odvezena na skládku, nebude rozprostřena na okolní terén. 
11. Dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve správě Správy silnic Královehradeckého kraje, nebo k jejich 

znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své 
náklady. 

12. Na pozemcích ve správě Správy silnic Královehradeckého kraje, nebude umísťován stavební ani jiný materiál 
(zemina) pokud to nebude ošetřen° nájemní smlouvou. 

13. Nejpozději 14 dní před zahájením případných stav. prací v silničním pozemku budou zásahy 
a související zábory silničních pozemků ošetřeny nájemní smlouvou. Investor doloží zřetelnou 
situaci s časovým harmonogramem zásahů (záborů) silničních pozemků. Příslušné úhrady 
dle sazebníku majetkového správce budou zaplaceny před zahájením prací. Před splněním těchto 
podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná (tiskopis žádosti je k dispozici 
na stř. ve Vrchlabí) 

14. V případě jakýchkoliv změn, bude tato změna předložena k novému vyjádření 
15. Rozhodnutí o zvláštním užívání sil pozemku po dobu provádění stavebních prací vydá příslušný Silniční 

správní úřad. 

Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, zn.PVZ/13/4263/Vn/0 ze dne 04.03.2013 
Dne 15.2.2013 jsme obdrželi Vaši novou žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní i stavební 
řízení na výše uvedenou akci, Dle předloženého podkladu je zřejmé, že se jedná o opravu stávajícího vrchního 
vedení 110 kV v úseku trati Nová Paka - Hostinné - Vrchlabí, které zahrnuje výměnu stávajících podpěrných sloupů 
a instalaci nového vrchního vedení ve stávající trase. Předmětný záměr bude realizován v k.ú. Žďár u Staré Paky, 
Studenec u Horek, Bukovina U Čisté, Čistá u Horek, Dolní Kalná, Slemeno v Podkrkonoší, Klášterská 
Lhota a Horní Olešnice. (Původní záměr zahrnoval i stavbu 110 kV V1113). Rozmezí řešené stavby je od 
podpěrného sloupu č. 192 — 243). 

Předmětná trasa vedení se bude dotýkat těchto toků v naší správě: Bezejmenný vodní tok (IDTV 10180394) v k.ú. 
Studenec u Horek, Oleška (IDVT 10100132) v k.ú. Studenec u Horek, bezejmenný tok (IDVT 10166681) v k.ů. Čistá u 
Horek, Bukovinský potok (IDVT 10185336) v k.ů. Čistá u Horek, Kalenský potok (IDVT 10100418) v k.ů. Dolní Kalná. 

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí : 
a) Z hlediska plánování v oblastí vod je navrhovaný záměr možný. 
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy uvedených vodních toků konstatujeme 

následující : 
 Nové podpěrné sloupy je třeba umístit do vzdálenosti min. 6,0 m od břehové čáry vodního toku. Pokud toto 

nebude možné dodržet, bude třeba jiné umístění jednotlivě projednat s naším podnikem. 
 Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody 

vzniklé na zařízení průchodem velkých vod. 
c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme následující : pokud bude vedeni situováno nad vodními toky, která 

mají vlastní parcelní čísla a jsou na LV zapsána s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik Hradec 



Č.j. SÚ/10184/2013-12 str. 20 

 
Králové, bude třeba před vlastní realizací stavby provést s naším podnikem majetkoprávní vypořádání. Tyto 
záležitosti řeší závod Hradec Králové, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové p. Branná tel: 499 320 
209, mail branna@pla.cz, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní 
a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba 
uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska. 

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme. 

Vyjádření – Policie ČR, územní odbor Semily, dopravní inspektorát, čj.KRPL-19889/ČJ-2013-
181106 ze dne 24.04.2013 
Policie České republiky, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; 
ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, 
s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti, toto vyjádření dle 
zákona č. 13/19973b.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Podle zaslané dokumentace se 
jedná o akci "Vedení 110 kV V1111 Vrchlabí-Nová Paka": 
- z předložené projektové dokumentace nelze specifikovat konkrétní dopad realizace stavby na bezpečnost a plynulost 

provozu na dotčených pozemních komunikacích. 
- jestliže během realizace stavby bude nutné omezit provoz na stavbou dotčených kom., je vybraný zhotovitel 

povinen projednat v dostatečném předstihu s DI PČR Semily dopravní opatření v rámci řízení o zvláštním užívání 
komunikací dle § 25, odst. 6, písm. c), bod 3., zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, či stanovení 
přechodné úpravy provozu ve smyslu ust. § 77, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích". 

Vyjádření – Obec Dolní Kalná, čj.59/13 ze dne 04.03.2013 
• Obec Dolní Kalná nemá námitek proti změnám stavby, které jsou uvedeny ve Vaší žádosti o vyjádření ze dne 

4. 2. 2013. Zn. 11268/ÚŘ/50. 

• Upozorňuji Vás, že trasa vedení vysokého napětí je řešena z velké části přes pozemky, které jsou zemědělsky 
obhospodařovány. Žádám Vás, abyste o situaci informovali vedení firmy Kalenská zemědělská a.s., sídlo Dolní 
Kalná č. p. 150, 543 74, kalenska.zemedelska@seznam.cz, telefon: 499 448 250, za vedení akciové 
společnosti Ing. Jaroslav Jiřička, telefon: 602 845 064. 

• Ohledně vytipování vhodné plchy pro přechodné uskladnění výkopové zeminy a dalšího materiálu bude Obec 
Dolní nápomocna dle svých možností (domluvou se stavební firmou nebo investorem v před zahájením realizace 
stavby v katastru obce). 

• Požadavky Obce Dolní Kalná, jako vlastníka veřejné vodovodní sítě v obci: 
1. V zájmovém území se nachází podzemní vedeni veřejné vodovodní sítě, které je ve vlastnictví Obce Dolní Kalná. 
2. Před zahájením stavebních prací v dotčeném území, kde se nacházejí sítě veřejného vodovodu, je investor nebo 

stavebník povinen na Obecním úřadě Dolní Kalná požádat o vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. Veškeré 
náklady na práce související s určením polohy vedení půjdou na vrub stavebníka. 

3. Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu vodovodní sítě ručně kopanými sondami. Všichni 
pracovníci, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti vedení vodovodu, musí být prokazatelně seznámení s jeho 
existencí. 

4. Zemní práce ve vzdáleností menší než 1,0 m od vnějšího líce vodovodního potrubí budou prováděny ručně a se 
zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodovodu. 

5. Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání síti. 

6. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení vodovodu, musí být toto řádně zajištěno 
proti možnému poškození. 

7. Pokud přes veškerá opatření bude vedení vodovodu poškozeno, je poruchu nutno neprodleně oznámit starostce obce 
na telefonní číslo 499 448 222, 724 180 501. 

8. Před záhozem obnaženého vedení je povinností investora, příp. dodavatele stavby, přizvat pověřeného pracovníka obce 
ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. 

9. Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. v platném 
znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

10. V trase vodovodního potrubí nebudou umisťovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště. 
11. V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět těžká stavební mechanizace v trase vodovodního potrubí, bude 

provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely. 
12. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebudou vysazovány žádné stromy ani keře, které by mohly svým kořenovým 

systémem ohrozit provoz a údržbu vodovodu. 
13. V ochranném pásmu vodovodního řadu se nebudou umisťovat žádné konstrukce nebo podobná zařízení a nebudou zde 

prováděny žádné zemní práce ani terénní úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. 

Vyjádření – Obec Studenec, zn.50/13/UL/Jl ze dne 26.02.2013 
Žádost firmy EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4 — Chodov, o vyjádření ke změně stavby, které bude 
použito pro účely územního řízení. Jedná se o opravu vedení 110 kV, která byla rozdělena na dvě samostatné stavby a to na,, Vedení 
110 kV V1111 Vrchlabí — Nová Paka" a „ Vedeni 110 kV V1111/1113 Vrchlabí — Nová Paka" 
Rada obce se změnou a s rozdělením stavby souhlasí. Trvá na svém vyjádření ze dne 17. 1. 2012, pod čj.: 09/12/UL/J1 
a poskytnutém zákresu, kde pouze v oblasti Smítecka, Studeneckého mlýna, dojde ke křížení vašeho vedení s vedením 
obecního vodovodu. Zároveň upozorňujeme, že se v této oblasti nachází elektrická přípojka k vodovodní čerpací stanici, 
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která je nutno nechat před započetím prací vytyčit. Všechny pozemky budou uvedeny do původního stavu. Doporučujeme 
využít skládky v obci Dolní Branná. 

Vyjádření - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, ze dne 08.03.2013 
Dopad prací uvedených v žádosti na předmětné chráněné území: 
Realizace záměru nese potenciální riziko narušení archeologických terénních situací a též likvidaci vzájemných 
vztahů mezi movitými a nemovitými archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu bude nezbytné zajistit odborný dohled 
archeologa při realizaci všech zásahů to terénu. 

Doporučení pro zachování archeologických hodnot území 
Při veškerých zásazích do terénu je nutné zajistit odborný dohled archeologa, který v případě nálezu zajistí záchranu 
movitých a nemovitých prvků archeologického kulturního dědictví, jejich identifikaci, prostorovou a popisnou 
dokumentaci, vyzvednutí, ošetření, konzervaci a odborné vyhodnocení. Vzhledem ke stavu území a rozsahu staveniště 
je pravděpodobnost archeologického nálezu poměrně nízká. Doporučený postup záchranného archeologického 
výzkumu: Staveniště lze rekognoskovat povrchovou prospekcí před započetím nebo těsně po započetí zemních prací. 
Důvodem je předběžné vyloučení archeologických nálezů již před vlastní výstavbou. Následně pak návštěvami 
archeologa oprávněné organizace k provádění archeologických výzkumů v závislosti na postupu zemních prací. 

Za tímto účelem doporučujeme: 
1) Nejméně v předstihu 21 dní před zahájením stavebních prací stavebník oznámí svůj záměr 

Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. Letenská 4, 110 00 Praha 1 (dle § 22 odst. 2 zákon 20/1987 Sb.). 
2) Stavebník před zahájením stavebních prací kontaktuje s předstihem nejméně 21 dní organizaci 

oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (§ 21, zákon 20/1987 Sb.), které zašle dokumentaci ke 
stavbě podle konkrétního požadavku a uzavře s touto organizací Dohodu o provedení záchranného 
archeologického výzkumu na stavbě dle § 22, odst. 1 zákona 20/1987 Sb. 

3) Stavebník v souladu s § 22 odst. 2 umožní oprávněné organizaci provést na základě uzavřené Dohody 
o provedení záchranného archeologického výzkumu záchranný výzkum. 

Vyjádření k PD – Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, zn.MUJI-532/2013/OD ze dne 18.02.2013 
K předložené projektové dokumentaci pro účely územního řízení a pro účely vlastní realizace stavby na akci 

„Vedení 110 kV V1111 Vrchlabí — Nová Paka", číslo výkresu 11268-m10-04 nemárne žádné připomínky a to 
za předpokladu, že nové stožáry budou umístěny ve všech případech mimo silniční pozemek. 

Koordinované závazné stanovisko – MěÚ Jilemnice, čj.PDMUJI5161/2013 ze dne 29.05.2013 
Městskému úřadu Jilemnice byla dne 22.4.2013 doručena žádost o koordinované závazně stanovisko ve shora 
uvedené věci. Žádost je doložena dokumentací k územnímu řízení — vypracoval v únoru 2013 Ing. Ladislav Hájek, 
Ing. Luděk Chmurovský, odpovědný projektant Ing. Pavel Franěk, EGEM, s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 
4, OČ: 63886464. Podklady byly upřesňovány ve smyslu telefonické a e-mailové komunikace ukončené 28.5.2013. 
Podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších změn a doplnění, podává Městský úřad Jilemnice ve věci následující 

I. koordinované závazné stanovisko 
 ŽP Ochrana přírody o krajiny: (vyřizuje Kostečka, linka 338) 

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77, odst. 1, písm. a) 
a j) a podle odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném zněni, (dále jen „zákon OPK") 
posoudil předložený záměr dle výše uvedené dokumentace a vydává: 
a) závazně stanovisko k zásahu do významného krajinné o prvku (dále jen „VKP") — údolní nivy ve smyslu ust. § 4, 
odst. 2 zákona OPK, v souladu s §149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále 
jen správní řád) na pozemcích viz příloha v k.ú. Žďár u Staré Paky, Studenec u Horek, Levínská Olešnice, Bukovina 
u Čisté a Čistá u Horek. S realizací záměru souhlasíme za splnění následujících podmínek: 

1. Příjezdová cesta ke stožárům č. 216 a 217 umístěných na p.p.č. 2036 resp. 2488/1 v k.ů. Čistá u Horek bude v 
místech uvnitř biocentra resp. biokoridoru trasována čistě ze severu tak, aby bylo pojezdem techniky co 
nejméně dotčeno lokální biocentrum, resp lokální biokoridor. 

2. Stavbou nebude nijak dotčeno koryto vodního toku Bukovinský potok ani jeho břehy. 
3. Realizace stavby na p.p.č. 2036 resp. 2488/1 v k.ú. Čistá u Horek bude probíhat v době vegetačního klidu, tj. od 

1. 10. do 31. 3. běžného roku. 
b) souhlas s umístěním stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz ve smyslu ust. 12 odst. 2 
zákona OPK, v souladu s §149 odst.1 správního řádu na pozemcích viz příloha v k.ú. Žďár u Staré Paky, Studenec 
u Horek, Levínská Olešnice, Bukovina u Čisté a Čistá u Horek. S realizací záměru souhlasíme za splnění 
následujících podmínek: 

4. V případě opatření stožárů nátěrem, bude barva zvolena tak, aby pohledově stožáry nezvýrazňovala. Přípustné 
jsou příbuzné barvy k zelené, hnědé, šedé v jejich šedých a tmavých odstínech, nepřípustné jsou výrazné barvy, v 
krajině se ve větší míře nevyskytující, jako červená, žlutá apod. 

Podle dokumentace je po splnění výše uvedených podmínek záměr v souladu se zájmy ochrany přírody 
a krajiny, ke kterým je zdejší úřad v daném území kompetentní. 
Při realizaci je dále třeba dodržovat následující: 

• Kromě stožárů č. 216 a 217 (viz podmínka č. 1), nebudou příjezdové trasy navržené v mapovém 
podkladu „Přehledná situace se zákresem příjezdových cest a prvků ÚSES" M 1:10000, ani nová umístění 
stolků podle přiloženého mapového podkladu „Katastrální mapa" M 1:1000 v místech dotyku s VKP a nebo 
prvky USES měněny. V případě změny umístění sloupů a nebo přístupové trasy (mimo stávající 
cestní síť) v místech vedoucích významným krajinným prvkem (les, vodní tok, údolní niva), je 
nutné požádat orgán ochrany přírody o závazná stanovisko k zásahu do významného 
krajinného prvku. 
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• Stanoviště stavebních strojů a zařízení staveniště bude umístěno mimo údolní nivy a mimo plochy 

skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES"). 
• Zeleň nacházející se mimo ochranné pásmo vedení v blízkosti staveniště a příjezdových cest nebude 

poškozena. V případě nutnosti zásahu do zeleně nebo nebezpečí jejího ohrožení bude dodržována příslušná 
norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění proti oděru kmenů 
a poškození korun stromů. Případné ořezy dřevin budou provedeny odborně podle Standardů péče o přírodu 
a krajinu — Arboristické standardy, Rada A, Rez stromů (Mendelova univerzita v Brně a AOPK ČR, 2013). 
Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému poškozeni dřevin rostoucích mimo les a nutnosti 
jejich kácení, musí být toto povoleno příslušným obecním úřadem. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti 
uvedené v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 
Sb. 

• V průběhu stavby a jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany přírody ve smyslu §§ 5 
a 5a (obecná ochrana rostlin a živočichů a ochrana volně žijících ptáků) a §§ 7 a 8 (ochrana dřevin) zákona 
OPK. 

Pozemky dotčené stavbou: viz příloha (soupis stožárových míst) 
Odůvodnění:  
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen MěÚ Jilemnice) 
obdržel dne 22. 4. 2013 žádost o vydáni koordinovaného závazného stanoviska k záměru „Vedeni 110 kV V1111 
Vrchlabí — Nová Pak.a". MěÚ Jilemnice je místně příslušný jako orgán ochrany přírody pro následující katastrální 
území dotčeně stavbou: Žďár u Staré Paky, Studenec u Horek, Levínská Olešnice, Bukovina u Čisté a Čistá u Horek. 
K ostatním dotčeným katastrálním územím je místě příslušný Městský úřad Vrchlabí a Městský úřad Trutnov. 
Předmětem žádosti je rekonstrukce elektrického venkovního vedení 110 kV spočívající ve výměně stožárů ve stávající 
trase vedení, tj. při zachování stožárových míst všech lomových bodů trasy. Stožárová místa v přímých úsecích trasy mezi 
lomovými body budou v převážné většině posunuta v ose vedení, a to do 8 m od stávajících základen, které budou 
odstraněny do hloubky 0,6 až 0,8 m pod terén. 
Stávající ochranné pásmo vedení je prostor, vymezený svislou rovinou od krajního vodiče do vzdálenosti 15 m na 
každou stranu vedení. Vodorovná vzdálenost krajního vodiče od osy vedení zůstane zachována. Provedenou 
rekonstrukcí se na vedení budou vztahovat novější pravidla pro velikost ochranného pásma, která stanovují ochranné 
pásmo 12 m od krajního vodiče. Ochranné pásmo vedení proto bude po rekonstrukci menší o 3 m na každé straně. 
Vedení kříži les, vodní toky a údolní nivy, které jsou VKP ze zákona (§ 3, odst. b) zákona OPK), stejně tak příjezdové 
cesty jsou navrženy těmito VKP. Stavbou však nebudou podle předložené dokumentace dotčeny, protože vodní toky 
a údolní nivy jsou překračovány pouze po stávající cestní síti a příjezdové cesty jsou trasovány po stávající cestní síti 
nebo lesními průseky stávajícího ochranného pásma vedení. Uvedené se netýká stožárů č. 216 a 217, které jsou 
umístěny přímo ve VKP a zároveň místním biocentru resp. biokoridoru jako prvku ÚSES. Proto je vydáno závazné 
stanovisko k zásahu do VKP pouze pro údolní nivu Bukovinského potoka. V místě zmíněných stožárů je předloženou 
dokumentací chybně vymezeno biocentrum i biokoridor. Podle platného územního plánu obce Čistá u Horek je 
biocentrurn menší o východní část, kde je situován stožár č. 217, zároveň však místem prochází biokoridor, jehož osu tvoří 
vodní tok. Pro omezení vlivu na zmíněné VKP, biocentrum a biokoridor byly stanoveny podmínky č. 1 až 3. Důvodem 
stanovení podmínek 1 a 2 je potřeba zajištění nejmenšího možného překryvu příjezdové cesty s VKP a ÚSES, 
podmínka č. 3 je stanovena z důvodu zabráněni negativních vlivů spojených se stavbou (zejména hluk a prach) na 
živočichy vázané na VKP, především hnízdící ptáky. 
Na základě doložených podkladů a na základě znalosti místa stavby MěÚ Jilemnice posoudil záměr, jeho rozsah 
a možné dopady plánovaných opatření na VKP ze zákona a konstatuje, že z hlediska ustanovení §4, odst. 2 zákona 
nebude mít plánovaný zásah při dodržení stanovených podmínek negativní vliv na VKP ve smyslu ohroženi nebo 
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Proto byl se záměrem vysloven souhlas. 
MěÚ Jilemnice záměr posoudil také z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz a konstatuje, že po splnění 
podmínky č. 4 záměr nesníží nebo nezmění krajinný ráz ve smyslu §12, odst. 2 zákona OPK. Důvodem je skutečnost, 
že záměrem nebude z hlediska krajinného rázu změněn současný stav — trasa vedeni bude zachována, stožáry 
budou umístěny na stávajících místech nebo budou posunuty do 8 m Podél osy vedeni a výška stožárů zůstane 
stejná nebo se bude vyšší maximálně o 3 metry, což v krajinném měřítku nepředstavuje změnu. Konstrukce stožárů je 
navržena jako pozinkovaná bez nátěru, což je z pohledu krajinného rázu akceptovatelné řešení. Nátěrem je 
plánováno stožáry opatřit nejdříve po 10 letech, proto byla stanovena podmínka č. 4. 
Při realizaci je dále třeba dodržovat ostatní ustanovení zákona OPK, z nichž nejvýznamnější jsou zmíněny v další 
části výroku. Jedná se zejména o ochranu dřeviny rostoucí mimo les a o obecnou ochranu rostlin a živočichů. 
MěÚ Jilemnice záměr hodnotil také z pohledu vlivu na možné kolize ptáků s vedením. V trase vedení se nenachází 
žádný přirozený migrační koridor (především větší údolí, větší vodní toky a vodní nádrže) nebo shromaždiště ptáků, 
proto není zvýšená pravděpodobnost kolize ptáků s vodiči a v rámci záměru není třeba instalovat zvýrazňující prvky. 

 Odbor dopravy: (vyřizuje Žalský, linka 310) 
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy vydává k předložené dokumentaci na výše uvedenou akci dle § 40 odst. 4 písm. 
c) zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon), souhlasné 
stanovisko s touto podmínkou: všechna nová provizorní dopravní připojení i úpravy stávajících budou projednány 
s vlastníky dotčených komunikaci a příslušné silniční správní úřady budou požádány o jejich povolení. 
Odůvodnění: Ve výrokové části byla uplatněna podmínka stanovená silničním zákonem. 

 ŽP - Vodní hospodářství: (vyřizuje Holec, linka 315) 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") a jako 
místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád"), vydává podle ustanovení § 149 odst.1 správního řádu a ustanovení § 104 odst. 
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9 vodního zákona, ke stavbě toto závazné stanovisko: S předloženým záměrem souhlasíme při dodržení 
následujících podmínek: 

 Při stavbě nebudou narušeny koryta ani břehy vodních toků Bukovinský potok a Oleška. 
 Zemina z výkopů podpěrných bodů bude uložena na vhodné místě, aby nedocházelo k vyplavováni do vodních 

toků. 
 Přebytek výkopku bude odvezen mimo údolní nivu Bukovinského potoka a vodního toku Oleška.  

Odůvodnění: Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že je v souladu se zájmy 
chráněnými vodním zákonem a souvisejícími předpisy, pokud budou dodrženy výše uvedené podmínky. 
Závěr: Městský úřad Jilemnice na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné 
správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko za 
podmínek uvedených v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny, odboru dopravy 
a vodoprávního úřadu.  
Poučení: Toto závazně stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu není rozhodnutím ve správním řízení a nelze 
se tedy proti němu samostatně odvolat. Podle § 149 odst. 4 správního řádu je však možné podat odvoláni proti 
rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci 
odvolání. Nezákonné závazné stanovisko lze podle § 149 odst. 5 správního řádu rovněž zrušit nebo změnit 
v přezkumném řízení, a to v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo 
právní moci. 

II. Stanovisko 
 ŽP - Ochrana ovzduší: (vyřizuje Štefanová, linka 314) 

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán v oblasti ochrany 
ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příslušný se vyjadřovat dle § 11 odst. 3 
téhož zákona, souhlasí s výše uvedeným záměrem.  
Při výstavbě může docházet k uvolňování emisí polétavého prachu, např. ze skládek sypkých materiálů, proto je třeba 
použít všech možných dostupných prostředků k omezení šíření těchto emisí do okolí. 

 ŽP - Odpadové hospodářství: (vyřizuje Štefanová, linka 314) 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné správy v oblasti 
odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem. 
Upozorňujeme, že odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytříděny a jednotlivé druhy využity příp. 
nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich 
řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Případné 
terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou a nebo 
kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami. 

 ŽP - Státní správa lesů: (vyřizuje Neumannová, linka 311) 
Na základě předložené dokumentace bylo zjištěno, že výše uvedeným záměrem mají být dotčeny pozemky určené 
k plnění funkcí lesa o výměře přesahující 1 ha. Ve smyslu § 48a odst. 2 písm. c) zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, vydává souhlas orgánu státní 
správy lesů k vydání územního rozhodnutí krajský úřad - zde Krajský úřad Libereckého kraje, U jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2. 

 ŽP - Ochrana zemědělského půdního fondu: (vyřizuje Kostečka, linka 338) 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
příslušný dle § 15, písm. e) a f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o ZPF") posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci a se 
záměrem souhlasí. Při realizaci je třeba dodržovat ust. §§ 4 a 8 zákona o ZPF, zejména: 

• skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé 
dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace, 

• provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry byly 
připraveny k rekultivaci, 

• pokud si práce spojené s realizací stavby vyžádají odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dobu delší 
než jeden rok (včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu), je třeba si vyžádat 
souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, 

• investor projedná včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci pozemků 
náležejících do ZPF, 

• provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do 
původního stavu, 

• provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, 
• rekultivovat plochy po stávajících stožárech tak, aby umožňovaly plnohodnotné využití zemědělské půdy, 

především dostatečně hluboko odstranit stávající základ a plochu překrýt ornicí o mocnosti v místě se 
nacházející. 

Odůvodnění: 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen MěÚ 
Jilemnice) obdržel dne 22. 4. 2013 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru „Vedení 110 kV 
V1111 Vrchlabí — Nová Paka". MěÚ Jilemnicenice je místně příslušný jako orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu pro následující katastrální území dotčené stavbou: Zd'ár u Staré Paky, Studenec u Horek, Levínská Olešnice, 
Bukovina u Čisté a Čistá u Horek. K ostatním dotčeným katastrálním územím je místě příslušný Městský úřad Vrchlabí. 
Předmětem žádosti je rekonstrukce elektrického venkovního vedení 110 kV spočívající ve výměně stožárů ve 
stávající trase vedení, tj. při zachování stožárových míst všech lomových bodů trasy. Stožárová místa v přímých úsecích 
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trasy mezi lomovými body budou v převážné většině posunuta v ose vedení, a to do 8 m od stávajících základen, které 
budou odstraněny do hloubky 0,6 až 0,8 m pod terén. 
Umístěním sloupů nedojde v jednotlivých případech o zábor půdy větší než 30 m2, proto dle § 9, odst. 2, písm. b), bodu 
1 zákona o ZPF není třeba souhlasu orgánu ZPF. 
Podpěrné stožáry v ose vedení nebudou umístěny na stávajících místech, ale budou posunuty. Podle vyjádření 
zástupce investora jsou stávající základy pro upevnění nových stožárů již nevyhovující, proto umístění nového stožáru 
vyžaduje odstranění starého základu a nahrazení novým. Umístění nových stožárů v těsné blízkosti stávajících bylo 
zvoleno z důvodu menšího objemu bouracích prací a železobetonového odpadu, s čímž je spojeno méně negativních 
vlivů na okolí (prach a hluk), menšími pojezdy nákladní dopravy a kratší doba výstavby. 
Jelikož trasa vedení bude zachována (využitím stávajících míst lomových bodů nebude změněna osa vedení) není 
třeba souhlasu orgánu ZPF k trase vedení ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o ZPF. 

 ORMH - Oddělení památkové péče: (vyřizuje Stolínová, linka 206) 
Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce 
proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů. 
Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je ovšem nutné respektovat 
skutečnost, že se zamýšlená stavební činnost bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je 
považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: památkový zákon), je proto stavebník povinen 
oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo 
organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci (smluvní 
organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v našem regionu je např. Muzeum Českého ráje 
Turnov). Kontakt na Archeologický ústav je: Letenská 4,118 01, Praha 1, tel.: 257014300, e-mail: 
arupraha@arup.cas.cz. Další kontakty a údaje jsou k dispozici na zdejším odboru a také na internetových stránkách 
Archeologického ústavu AV ČR, kde naleznete též formulář „Omámení o stavebním či jiném záměru prováděném 
v území s archeologickými nálezy" 
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebnikv.html). 

Závazně stanovisko – MěÚ Vrchlabí, odbor ŽP, čj.ŽP/11638/2013-Ho ze dne 19.08.2013 
Městský úřad Vrchlabí - obec s rozšířenou působností ( zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů 
příslušný podle § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

v yd á v á  
podle § 14 odst. 2 lesního zákona 

souhlas se stavbou do 50m od lesním pozemku 
ve prospěch umístění stavby: „Vedení 110 kV 1111 Vrchlabí — Nová Paka", kde investorem je ČEZ Distribuce 
a.s. IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, které na základě písemné plné moci zastupuje EGEM s.r.o. 
IČ 63886464, Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice. Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 

1. Na okolní lesní půdě nebudou ukládány vytěžené hmoty, stavební materiál, odpady, odstavována 
technika, měněn chemizmus půdy apod. a to ani následně. 

2. Vlastník stavby na sebe bere veškerá rizika s ohledem na blízkost lesního porostu a nebezpečí pádu 
stromů a jejich částí. Investor je povinen stavbu zabezpečit tak, aby škody byly minimalizovány. 

3. Minimální vzdálenost pro umístění stavby od lesního pozemku 459 v k.ú. Dolní Kalná se stanovuje na 35m 
a minimální vzdálenost pro umístění stavby od lesního pozemku 167/1 v k.ú. Dolní Kalná se stanovuje na 
45m. 

Odůvodnění: 
Orgán státní správy souhlasí se stavbou vedení 110 kV do 50 m od lesních pozemků. U lesních pozemků, 
které jsou přímo zastavěny stavbou nebo se na nich nachází ochranné pásmo stavby bude v tomto případě řešit Krajský 
úřad Královehradeckého kraje, protože zábor pozemků je větší jak 1 ha. 

Závazně stanovisko – MěÚ Vrchlabí, odbor ŽP, čj.ŽP/6980/2013-Ku-zs ze dne 30.05.2013 
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 
77 odst. 1 písm. a) a j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon") 
a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a § 12 odst. 2 
zákona vydává 

K záměru: „Vedení 110 kV V1111 Vrchlabí — Nová Paka" v k.ú Dolní Kalná, SIemeno v Podkrkonoší 
Klášterská Lhota, Horní Olešnice 

Z Á V A Z N É  S T A N O V I S K O  
A. souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) 
záměr se dotýká následujících prvků ÚSES: 
LBK D (Houština ) v k.ú. Dolní Kalná — sloupy č. 233 — 234 
LBK 22 (Houština) v k.ů. Klášterská Lhota—sloupy č. 233 — 234 
RBC 1646 (Prosečné) v k.ú. Slemeno v Podkrkonoší, Horní Olešnice — sloupy č. 242 — 244 
a následujících VKP: 
les — sloupy č. 234, 243 umístěné přímo na lesním pozemku  
les mezi sloupy 239 - 240 
dále vedení křižuje vodní toky: 
levostranný přítok Bukovinského potoka — 101 66687 (mezi sloupy 223 — 224)  
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Kalenský potok (mezi sloupy 229 — 230) 
vodoteč 101 66691 (mezi sloupy 233 — 234) 

Podmínky souhlasu: 
1. Kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu vedení. 
2. Během výstavby stožárů dodržet příjezdové trasy navržené v mapovém podkladu „Přehledná 

situace se zákresem příjezdových cest a prvků ÚSES" M 1:10000 a nová umístění stožárů podle 
přiloženého mapového podkladu „Katastrální mapa" M 1:1000. V případě změny umístění sloupů 
a nebo přístupové trasy (mimo stávající cestní síť) v místech vedoucích významným krajinným prvkem 
(les, vodní tok, údolní niva), je nutné požádat orgán ochrany přírody o závazné stanovisko k zásahu do 
významného krajinného prvku. 

3. Při napínání vodících lan vyloučit pojezdy aut nebo jiné mechanizace přes vodoteče a území skladebných prvků 
ÚSES. 

4. Při průchodu lesním porostem důsledně využít stávajícího průseku a minimalizovat zásahy do okrajů průseku, 
jako základních stabilizačních prvků těchto porostů. 

5. Zeleň nacházející se mimo ochranné pásmo vedení v blízkosti staveniště a příjezdových cest nebude 
poškozena. V případě nutnosti zásahu do zeleně nebo nebezpečí jejího ohrožení bude dodržována 
příslušná norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění 
proti oděru kmenů a poškození korun stromů. Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému 
poškození dřevin rostoucích mimo les a nutnosti jejich kácení, musí být toto povoleno příslušným obecním 
úřadem. 

6. V průběhu stavby a jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany přírody ve smyslu §§ 5 a 5a 
(obecná ochrana rostlin a živočichů a ochrana volně žijících ptáků) a §§ 7 a 8 (ochrana dřevin) zákona. 

B. souhlas s umístěním stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz  
Podmínky souhlasu: 

1. V případě opatření stožárů nátěrem, bude barva zvolena tak, aby pohledově stožáry nezvýrazňovala. 
Přípustné jsou příbuzné barvy k zelené, hnědé, šedé v jejich šedých a tmavých odstínech, nepřípustné jsou 
výrazné barvy, v krajině se ve větší míře nevyskytující, jako červená, žlutá apod. 

Souhrnné stanovisko – MěÚ Vrchlabí, odbor ŽP, čj.ŽP/6980/2013-Ku-sv ze dne 30.05.2013 
Závazné stanovisko dle § 104, dst. 9. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů 
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Bez připomínek. 

Stanovisko dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 
K výše uvedené projektové dokumentací bylo dne 30.5.2013 vydáno samostatné závazné stanovisko.  

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů: 
Na základě předložené dokumentace bylo zjištěno, že zábor PUPFL bude větší jak 1 ha. V tomto případě vydat 
souhlas je kompetentní krajský úřad dle § 48a odst. 2) písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. ( lesní zákon). 

Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/12 Sb., ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně 
ovzduší: 
Postupovat v souladu se zákonem č. 201/12 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy. 
Zajistit minimální prašnost během stavebních prací. 

Stanovisko dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: 
Orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství nestanovuje podmínky, pouze upozorňuje na některé zásady 
platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. 
Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími 
předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů, zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 
Zvláštní důraz věnovat odpadům, které obsahují nebezpečné látky nebo jsou těmito znečištěné (kabely obsahující 
ropné látky nebo dehet, transformátory a kondenzátory s obsahem PCB, izolační materiály obsahující 
azbest, asfaltové směsi obsahující dehet apod.) Odpady předávat pouze do zařízení, která jsou k nakládání 
s příslušným druhem odpadu určena. 
Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě 
stavby, pakliže jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S nadbytečnými zeminami 
a přírodními materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno nakládat jako s odpadem a tento 
předat do oprávněného zařízení. 

Sanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí: 
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní 
památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, nemá ve výše uvedené věci žádné připomínky. 
Upozorňujeme však, že v případě provádění zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o stát. památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území 
s archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro 
stavebníka následující ohlašovací povinnosti: 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby 
povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 
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území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání 
vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento 
stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na 
takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. 
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení 
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu 
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen uč init nálezce nebo osoba 
odpovědná za provádění prací, př i  nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po 
archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 

Celkové zhodnocení: 
Odbor životního prostředí vyjádřil výše uvedené připomínky pro povolení stavby a zároveň upozorňuje na některé zásady 
platné legislativy. Toto vyjádření nenahrazuje povolení a není rozhodnutím dle správního řádu. 

Pokud dojde v souvislosti se stavbou k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF), žádosti o vynětí ze ZPF nutno 
podávat na odboru Správy majetku města, paní Věra Novotná, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, tel. 499 405 364. 

Vyjádření – LesyČeské republiky, Lesní správa Jablonec nad Nisou, ze dne 25.02.2013 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablonec nad Nisou souhlasí se stavbou „Vedení 110 kV V1111 Vrchlabí — 
Nová Paka" v k. ú. Žďár u Staré Paky, Levínská Olešnice, Studenec u Horek, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horní 
Olešnice, Klášterní Lhota, Dolní Kalná a Slemeno v Podkrkonoší v ochranném pásmu lesních pozemků, ke kterým 
mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p., dle žádosti z 4.2.2013 za podmínek: 

1. Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skládkovány na pozemcích Lesů České republiky, s.p. 
2. Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, ke kterým mají právo 

hospodařit Lesy České republiky, s.p. 

Toto vyjádření je platné pro oblast působnosti Lesní správy Jablonec nad Nisou, zákres s její hranicí je součástí vyjádření, 
jedná se o části katastrálních území Žďár u Staré Paky, Levínská Olešnice a Studenec u Horek. 

Závazné stanovisko – souhlas – Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, 
zn.KULK46590/2013 ze dne 09.07.2013 
Krajský úřad Libereckého kraje, jako orgán státní správy lesů v přenesené působnosti (dále jen orgán SSL), 
příslušný dle § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 48a odst. 2 písm. 
c) zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní 
zákon), vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, 
toto 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
Orgán SSL podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona vydává souhlas pro územní rozhodnutí s opravou 
stávající stavby „Vedení 110 kV V1111 Vrchlabí — Nová Paka", který předpokládá zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (PUPFL) na p.p.č. 132 v k.ú. Žďár u Staré Paky, 1062/13, 1169/1, 1174/6, 1217, 1274/1, 1325/1, 1325/3, 
1325/4 a 1325/5 v k. ú. Studenec u Horek, na p.p.č. 121 a 126/1 v k.ú. Bukovina u Čisté a na p.p.č. 1617/4, 2833, 
2836/2, 2837, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196 a 3197 v k. ú Čistá u Horek. Tento souhlas zahrnuje i souhlas k dotčeni 
PUPFL ve vzdálenosti do 50 m od stavby. 

Souhlas se vydává za následujících podmínek:  
1. Pro určení konkrétního dotčení lesních pozemků je závazná „Dokumentace pro územní řízení" (DUR) — 

Část 5 — Pozemky určené k plnění funkce lesa" zpracovaná firmou EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 08 
České Budějovice, IČ: 638 86 464. 

2. Před vydáním stavebního povolení bude požádáno o dočasné odnětí PUPFL. 

Odůvodnění: 
Předložený záměr navrhuje zábor PUPFL v trase stávajícího vedení 110 kV V1111 Vrchlabí — Nová Paka. V průběhu 
zpracování dokumentace k územnímu řízení byl lesní porost v trase geometricky zaměřen. Průniky trasy vedení 
s PUPFL jsou přehledně vyznačeny v příloze části 5 DUR v „Mapě PUPFL" (mapa 1) v měřítku 1:10 000 a detailně 
vyznačeny v „Pozemkové mapě s vyznačením lesních pozemků" (mapa 2) v měřítku 1:1000. Součástí žádosti byl 
předložen i tabulkový soupis lesních parcel v pruhu vymezeném ochranným pásmem včetně výměr v tomto pásmu 
a soupis lesních parcel ve vzdálenosti do 50 m od stavby. Rekonstrukce vedení bude probíhat ve stávající trase, bude 
tedy zachována stávající ochranné pásmo. Stavba nebude vyžadovat odstranění nových ploch porostů na lesních 
pozemcích. Účelem rekonstrukce vedení je výměna stávajících stožárů, závěsů a lan za nové v zájmu zabezpečení 
spolehlivosti dodávky elektrické energie. Záměr je tedy ve veřejném zájmu. 

Stanovisko - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, zn.KULK35762/2013 ze dne 
10.06.2013 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, posoudil žádost dle předložené 
projektové dokumentace z hledisek zájmů chráněných jednotlivými složkovými zákony a vydává následující 
stanovisko: 

Z hlediska ochrany ovzduší (Ing. Žaganová):  
Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k předmětnému záměru připomínky.  

Z hlediska ochrany přírody (Ing. Špiklová): 
1) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny dle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
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k vydání stanoviska z hlediska dotčených zájmů ochrany přírody a krajiny v kompetenci krajského úřadu, sděluje: 
orgán ochrany přírody souhlasí s opravou (rekonstrukcí) stávajícího vedeni 110 kV V1111 Vrchlabí - Nová Paka za 
podmínky: 

a) v souladu se zájmy ochrany zvláště chráněných druhů ptáků a v souladu se zákonem č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) v platném znění (resp. zákona č. 158/2009 Sb., odst. 12 písm. g) provede 
provozovatel distribučních soustav technická opatření k ochraně ptactva u nově instalovaných stožárů 
venkovního vedeni vysokého napětí. U vedení VVN se vzhledem k velkému rozchodu vodičů el. energie 
technická opatření zatím běžně nepoužívají (nedochází totiž k častým vznikům elektrického oblouku při dotyku na 
konzolích) ani z hlediska ochrany ptáků proti nárazům neexistuje v současnosti uspokojivé řešení daného 
problému. V případě, že bude v době realizace známo technické či jiné řešení k ochraně ptáků, bude současně 
s provedením stavby realizováno. 
b) přebytky výkopových zemin nebudou umisťovány do ploch s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství 

Odůvodnění: 
Popis stavby — Záměrem je rekonstrukce VVN umístěného na trase v k.ů. Žďár u Staré Paky, Levínská Olešnice, 
Studenec u Horek, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek na území Libereckého kraje. Dle předložené dokumentace EGEN, 
s.r.o. „Vedení 110 kW V1111 Vrchlabí - Nová Paka" zpracované v únoru 2013, budou vyměněny ocelové stožáry, 
fázové vodiče, izolátorové závěsy a zemnící lano stávajícího vedení. Změna bude probíhat bez změn napětí a ve 
stávající trase vedení tzn. lomové body trasy budou zachovány. 
Ad a) V souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny a v rámci energetického zákona je stanovena povinnost provést 
technická opatření k ochraně ptactva u stávajících stožárů venkovního vedení vysokého napětí do 15 let ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. U vedení VVN zatím neexistují účinná opatření k zamezení úhynu ptáků. Ochrana ptáků 
a provedení opatření k jejich ochraně je v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie. 
Ad b) Projekt dostatečně neřeší, jak bude nakládáno s přebytkem výkopových zemin a kde budou umisťovány. 
Z daného důvodu nelze vyloučit případný střet se zájmy ochrany přírody zejména z hlediska druhové ochrany rostlin 
a živočichů. 

2) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody (dále jen 
krajský úřad) příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona, vydal podle § 45i odst. 1 zákona dne 17. 4, 2013 
stanovisko, kterým byl vyloučen vliv na soustavu Natura 2000. Toto stanovisko zůstává platné. 

3) Z hlediska dalších zájmů ochrany přírody a krajiny dle zákona je příslušným orgánem ochrany přírody k vydání 
stanoviska podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona Městský úřad Jilemnice. 

Na území v kompetenci Krajského úřadu Libereckého kraje dochází ke střetu vedení pouze s lokálními prvky 
ÚSES a v dané věci je kompetentní k vyjádření Městský úřad Jilemnice. 

Z hlediska státní správy lesů (Ing. Beran): 
Krajský úřad, jako orgán státní správy lesů., vydává dle § 48a odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) 
souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) o výměře 
1 ha a více. Do výměry 1 ha je věcně dle § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
příslušností — v tomto případě ORP Jilemnice. Rozhoduje tedy velikost ochranného pásma zasahující do PUPFL. 

Zároveň, aby se předešlo zbytečným administrativním krokům, bylo by vhodné, aby žadatel podal dvě žádosti tak, aby 
se každá týkala ,jen" jednoho správního obvodu, pokud se bude žádost týkat dvou obvodů krajských úřadů, pak bude 
ohledně místní příslušnosti muset na základě podnětu krajského úřadu rozhodnout Ministerstvo zemědělství. 

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem (Ing. Svoboda): 
Z hlediska kompetencí krajského úřadu nemáme k projektové dokumentaci připomínek. Příslušným vodoprávním úřadem, 
který může uplatnit připomínky nebo event. vydávat i souhlas, je Městský Úřad Jilemnice. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Kocourková): 
Předmětem posouzení je dokumentace změny stavby - oprava stávajícího vedeni 110kV na katastrálních územích 
dvou okresů, a to Semily a Trutnov. Ve stávající trase vedení budou vyměněny ocelové stožáry, ale předpokládá se 
jejich umístění mimo míst současných stožárů. Základy stávajících stožárů mají být odstraněny do hloubky 0,6-0,8m 
a plocha rekultivována. 
Navrženým řešením bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), a to při realizaci prací v celé trase vedení. Dotčeným 
orgánem ochrany ZPF k posouzení záměru je podle § 15 písm. e, f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ZPF), obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, kterým je pro část území v Libereckém kraji Městský úřad Jilemnice. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje investora, že je třeba nalézt takové 
řešení provedení oprav, kterým bude ZPF dotčen v minimálním rozsahu. Při realizaci prací musí být dodržen postup 
stanovený § 8 zákona o ochraně ZPF. 

Z hlediska nakládání s odpady (Ing. Miklasová): 
V souladu s § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších právních předpisů, je příslušný k vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Z hlediska posuzováni vlivů na ŽP a integrované prevence (Ing. Slavíková): 
Krajský úřad Libereckého kraje, jako věcně příslušný úřad podle § 3 písm. f) a podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), posoudil předložený záměr ve 
smyslu § 4 tohoto zákona a vydává následující vyjádření: 
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Předkládaný záměr nenaplňuje ust. § 4 odst.1 písm. c), d) a e) zákona. Záměr tedy není nutné posuzovat podle 
zákona. 

Odůvodnění: Ministerstvo životního prostředí v Praze vydalo dne 28. 3. 2012 k záměru „Vedení 110 kV V1111 Vrchlabí 
— Nová Paka" vyjádření s konstatováním, že záměr nepodléhá posuzování podle zákona v případě zachování výše 
uvedených parametrů a činností a v případě, že příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku 
vyloučí možnost ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti záměrem samostatně nebo ve spojení 
s jinými záměry. 

Souhlasné stanovisko – Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, 
zn.12918/ZP/2013-Kl-1 ze dne 22.07.2013 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „Krajský úřad") dle 
ustanovení § 48a odstavec 2 písmeno c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(dále jen „lesní zákon"), podle § 14 odstavce 2 lesního zákona, vydává žadateli: EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 
370 08 České Budějovice, IČ 63886464 

souhlas s dočasným odnětím 

pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL") k vydání územního rozhodnutí o využití 
území pro opravu stávající stavby „Vedení 110kV V1111 Vrchlabí — Nová Paka" na níže uvedených pozemcích 
o celkové rozloze 25 667 m2. 

k. ú. parcelní 
číslo 

druh pozemku dle 
KN 

Celkem dočasné 
odnětí z PUPFL (m2) 

989/1 lesní pozemek 1094 Dolní Kalná 

989/2 lesní pozemek 759 
167/1 lesní pozemek 300 
322/1 lesní pozemek 4579 
300 lesní pozemek 1841 

Slemeno v 
Podkrkonoší 

297/2 lesní pozemek 1082 
356 lesní pozemek 727 

Klášterská Lhota 
464 lesní pozemek 2825 

531/1 lesní pozemek 2789 
530 lesní pozemek 4198 Horní Olešnice 

475/1 lesní pozemek 5473 

 25 667 

Souhlas se vydává na dobu platnosti územního rozhodnutí. 

Souhlas k územnímu rozhodnutí se uděluje za těchto podmínek: 
1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků, uvedených 

v ustanovení 13 lesního zákona. 
2. Nenarušovat síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiných zařízení sloužících lesnímu 

hospodářství. V případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu a není-li to 
možné, tak zajistit odpovídající náhradní řešení. 

3. Provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; 
k odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření. 

4. Používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin 
a činit opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a související přírodní prostředí. 

5. Bezprostředně po skončení jiného využití dočasně odňatých lesních pozemků žadatel zabezpečí odstranění 
všech dočasných staveb, zařízení, materiálů nebo jiných hmot, které by bránily následnému využití lesních 
pozemků k plnění funkcí lesa. 

6. Po ukončení realizace budou využívané pozemky navráceny pozemkům určeným k plnění funkcí lesa 
a zalesněny. 

 
 
Platnost územního rozhodnutí stanovuje stavební úřad na dobu 5 let ode dne nabytí 
právní moci. 
 
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly 
ZO ČSOP Krkonoše, Sídliště 724, 543 71  Hostinné 
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Občanské sdružení Přátelé Bolkova, Hábova 1519/24, 155 00  Praha-Stodůlky 
OBEC DOLNÍ KALNÁ, Dolní Kalná 178, 543 74  Dolní Kalná 
Obec Studenec, Studenec 364, 512 33  Studenec 
Obec Levínská Olešnice, Levínská Olešnice 94, 514 01  Levínská Olešnice 
Obec Čistá u Horek, Čistá u Horek 152, 512 35  Čistá u Horek 
Obec Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté 19, 514 01  Bukovina u Čisté 
Obec Klášterská Lhota, Klášterská Lhota 86, 543 71  Klášterská Lhota 
Obec Horní Olešnice, Horní Olešnice 2, 543 71  Horní Olešnice 
Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01  Vrchlabí 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.06.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a předložil 
podklady pro řízení, jak je níže uvedeno. Investorem a žadatelem je společnost ČEZ 
Distribuce a.s. Praha IČO 247 29 035 , která pro řízení zplnomocnila dne 01.10.2010 
s ověřovací doložkou ze dne 25.10.2010 společnost EGEM s.r.o. České Budějovice IČO 638 
86 464 a společnost EGEM s.r.o. České Budějovice zplnomocnila dne 10.10.2012 
k zastupování pana Tomáše Hýska. 

Protože se jedná o stavbu, která se nachází na území Královéhradeckého kraje v katastrálním 
území Dolní Kalná, Slemeno v Podrkonoší, Hostinné, Klášterská Lhota, Horní olešnice, ve 
správním obvodu MěÚ Vrchlabí, ve správním obvodu MěÚ Hostinné a na území Libereckého 
kraje v katastrálním území Čistá u Horek, Bukovina u Čisté, Levínská Olešnice, Studenec 
u Horek, Ždár u Staré Paky a ve správním obvodu MěÚ Jilemnice, stanovilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj České republiky, podle §13,odst.5 stavebního zákona, že příslušným správním 
orgánem pro vydání územního rozhodnutí předmětné stavby je Městský úřad Vrchlabí, 
stavební úřad a to opatřením ze dne 21.03.2013 pod čj. 12686/2012-83/688. 

Příslušný MěÚ Vrchlabí, stavební úřad oznámil opatřením ze dne 09.08.2013 pod čj. 
SÚ/10184/2013-4 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
26.09.2013: 

-  veřejné ústní jednání bylo oznámeno pro obce Klášterská Lhota a Horní Olešnice, ve kterých 
nebyl vydán územní plán 

- ústní jednání bylo oznámeno pro obce Dolní Kalná (Slemeno), Levínská Olešnice, Studenec 
(Žďár u Staré Paky), Čistá u Horek, Bukovina u Čisté 

Účastníky územního řízení byly určeni takto: 

-  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, 

-  osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 

-  osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, anebo záměrů 
umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, stavební úřad nařídí k projednání 
žádosti veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti 
veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu stavební 
úřad umožnil každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistil, aby 
informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 
bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní 
jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání 
veřejného ústního jednání. Informace obsahovala údaje o žadateli, o předmětu územního řízení 
a o veřejném ústním jednání. Součástí informace bylo grafické vyjádření záměru. Žadatel 
uvedenou povinnost splnil v obcích, kde nebyl vydán územní plán na těchto místech určených 
stavebním úřadem a to vyvěšením v obci Klášterská Lhota na informační desce na Hasičské 
zbrojnici a v  obci Horní Olešnice na úřední desce Obecního úřadu.  



Č.j. SÚ/10184/2013-12 str. 30 

 
U záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje oznámení o zahájení řízení a další 
úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů; obci, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě. Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem tedy u MěÚ Vrchlabí-
stavební úřad, kdy bylo oznámení vyvěšeno na úřední desce dne 13.08.2013 a sejmuto dne 
13.09.2013, stejně bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce na www.muvrchlabi.cz. 

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 oznámení stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány poučil že: 

- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, 
případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také 
připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.  

- Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako příslušný správní orgán v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů sděluje účastníkům řízení, že před vydáním rozhodnutí ve věci se mohou vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí do stanoveného termínu tj. nejpozději při ústním jednání případně 
veřejném ústním jednání. 

- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 

- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený 
v odstavci 4, se nepřihlíží. 

- Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, 
může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji 
s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k  jeho provedení 
a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu 
a) s vydanou územně plánovací dokumentací, 
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, 
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území, 
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 
Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci  
Záměr „Vedení V1111 Vrchlabí – Nová Paka“ je z celé části rekonstrukcí stávajícího vedení 
V1111 v původní trase. Stávající vedení bylo postaveno v roce 1953.  
Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, cíly a záměry územního 
plánování 
Záměr „Vedení V1111 Vrchlabí – Nová Paka“ je celé rekonstrukcí stávajícího vedení V1111 
v původní trase. 
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Splnění požadavků dotčených orgánů  
Na základě žádosti o stanovisko MŽP k záměru z hlediska posuzování vlivů na životní 
prostředí, Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 03.04.2012, pod č. j. 23819/ENV/12 
rozhodnutí, že výše uvedená stavba nepodléhá posuzování podle zákona. Podmínkou 
uvedeného rozhodnutí bylo, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí možnost ovlivnění 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 17.04.2012, pod 
č.j. KULK/25723/2012 vydal stanovisko:  
Vyjádření z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí  
Výše uvedená stavba nenaplňuje ustanovení §4 odst. 1 písm. c), d) a e) zákona. Záměr tedy 
není nutné posuzovat podle zákona.  
Vyjádření z hlediska soustavy NATURA 2000  
Výše uvedená stavba dle §45i, odst. 1, zákona nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými 
záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  
Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 03.05.2012, 
pod č.j. 6707/ZP/2012-Kp vydal stanovisko:  
Výše uvedená stavba dle §45i, odst. 1, zákona nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti.  
Na základě vydaných stanovisek MŽP, Libereckého a Královehradeckého krajského úřadu 
nebylo na vedení V1111 zpracováno Oznámení záměru §6 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon 
o posuzování vlivu na životní prostředí).  
Podmínky ze závazných stanovisek vydaných dotčenými orgány jsou uvedeny ve výroku 
rozhodnutí v bodě 15). 
Důvod rekonstrukce stavby: 
Stávající jednoduché vedení 110 kV V1111 Vrchlabí – Nová Paka bylo projektované podle 
předpisu ESČ dle směrnic pro 100 kV vedení a bylo postavené v roce 1953. Betonové základy 
a základové díly jsou ve velmi špatném technickém stavu a konstrukce stožárů je postižena 
silnou korozí. Dále vedení není dostatečně chráněno před úderem blesků (umístění zemnícího 
lana nesplňuje požadavek norem).  
Účel rekonstrukce vedení je výměna stávajících stožárů, izolátorových závěsů, fázových 
a zemních lan za nové. Na vedení budou instalovány fázové vodiče o větším průřezu (ze 185 
mm2 na 240 mm2) v zájmu zabezpečení spolehlivosti dodávky el. energie. Stávající zemnící 
lano bude nahrazeno kombinovaným zemnícím lanem osazeným optickými vláky a tak bude 
umožněno napojení na DŘT v rámci projektu Smart region Vrchlabí. 
Navržené vedení v DÚR bylo zpracováno v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
  

V řízení stavební úřad posuzoval tyto podklady: 

1. Žádost o vydání rozhodnutí pro umístění stavby ze dne 12.6.2013 

2. 11 x paré DúR č.zak.11268 zpracované spol EGEM s.r.o.Praha 4 + 11 x situace v m 1:10000 

3. Plná moc pro zastupování spol.ČEZ Distribuce a.s.Praha spol.EGEM s.r.o. České Budějovice z 1.10.2010 
s ověřovací doložkou ze dne 25.10.2010 

4. Výpisy z katastru nemovitostí dálkovým přístupem 

5. Plná moc spol. EGEM s.r.o. České Budějovice na Tomáše Hýsek z 10.10.2012 

6. Oznámení o zahájení územního řízení ze dne 9.8.2013 

7. 12686/2012-83/688 Stanovení stavebního úřadu - Ministerstvo pro místní rozvoj ze dne 28.03.2012 
8. 23819/ENV/12   Ověřovací doložka - Ministerstvo životního prostředí  ze dne 03.04.2012 
9. 23819/ENV/12  Vyjádření - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství          ze dne 17.04.2012 
10. KULK/25723/2012  Vyjádření – Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství          ze dne 17.04.2012 
11. 6707/ZP/2012-Kp  Stanovisko - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství          ze dne 03.05.2012 
12. ARUP-1401/2013  Postoupení - Archeologický ústav AV ČR, Praha,-č.j.:ARUP-1401/2013  

           ze dne 21.02.2013 
13. CGS630/13/03518/II-145 Vyjádření - Česká geologická služba - Geofond ČR   ze dne 20.02.2013 
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14. 725/13/52,103/U1  Závazné stanovisko - ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro 

Královéhradecký a Pardubický kraj        ze dne 01.03.2013 
15. 278/13/51,103/Če  Závazné stanovisko - ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro 

Liberecký kraj          ze dne 28.02.2013 
16. HSHK-465-2/2013  Stanovisko - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor 

Trutnov           ze dne 22.02.2013 
17. HSHK-465-4/2013  Dílčí stanovisko - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní 

odbor Trutnov          ze dne 07.05.2013 
18. HSLI-566-2/KŘ-P-PRE-2013 Záznam - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Krajské ředitelství 

           ze dne 27.02.2013 
19. s-khshk 3556/2013/2/hok.tu/br Závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého 

kraje           ze dne 19.03.2013 
20. KHSLB 03960/2013  Stanovisko - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje  ze dne 21.02.2013 
21. 9963/ZP/2013  Vyjádření – Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství, oddělení zemědělství       ze dne 13.06.2013 
22. 12918/ZP/2013-Kl-1 Stanovisko – Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí 

a zemědělství, oddělení zemědělství       ze dne 22.07.2013 
23. 5431/DS/2013/MT  Stanovisko - Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního 

hospodářství         ze dne 15.04.2013 
24. KULK35762/2013  Stanovisko - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy  ze dne 10.06.2013 
25. KULK/46590/2013  Závazné Stanovisko - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy   

           ze dne 09.08.2013 
26. KULK19611V/2013  Stanovisko - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy    

           ze dne 25.03.2013 
27. KULK11162/2013  Vyjádření - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu         ze dne 18.02.2013 
28. TSSM4/13/Zu/35-1201 Sdělení - Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.  ze dne 22.02.2013 
29.                                               Vyjádření - Lesy České republiky, s.p.Lesní správa Jablonec nad Nisou  

           ze dne 25.02.2013 
30.                                               Vyjádření - Lesy České republiky, s.p.Lesní správa Jablonec nad Nisou  

           ze dne 15.06.2013 
31. ŽP/6980/2013-Ku-zs  Souhrnné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí 

           ze dne 30.05.2013 
32. ŽP/8922/2013-Ku-zs  Souhrnné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí 

           ze dne 30.06.2013 
33. ŽP/6980/2013-Ku-zs  Závazné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí  

           ze dne 30.05.2013 
34. ŽP/8922/2013-Ku-zs  Závazné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí  

           ze dne 30.06.2013 
35. ŽP/11638/2013-Ho  Závazné stanovisko - Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí  

           ze dne 19.08.2013 
36. 136-OSMM/10244/2013-2 Souhlas – Městský úřad Vrchlabí – odbor SMM-ochrana ZPF ze dne 14.06.2013 
37. 136-OSMM/10244/2013-2 Souhlas – Městský úřad Vrchlabí – odbor SMM-ochrana ZPF ze dne 22.07.2013 
38. ORM/16467/2013  Závazné stanovisko – Městský úřad vrchlabí – Odbor rozvoje města a územního 

plánování, silniční správní úřad       za dne 26.09.2013 
39. OD/976/13   Záznam - Městský úřad Semily, odbor dopravy  ze dne 19.02.2013 
40. PDMUJI 5161/2013  Koordinované závazné stanovisko - Městský úřad Jilemnice, odbor životního 

prostředí            ze dne 29.05.2013 
41. MUJI-532/2013/OD  Vyjádření - Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy   ze dne 18.02.2013 
42. PDMUJI 2334/2013Mř/Dopi   Usnesení - Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování 

a stavebního řádu         ze dne 20.02.2013 
43. MV-7133-2/SIK5-K-2012 Vrácení dokumentace - Ministerstvo vnitra OIKT   ze dne 18.01.2012  
44. MV-34055-2/PO-PRE-2013  Závazné stanovisko - Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR ze dne 14.05.2013 
45. 3222/24206-ÚP/2013-1420 Závazné stanovisko - Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební 

správa Pardubice         ze dne 24.05.2013 
46. 86-5.1/13   Vyjádření - Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení  ze dne 25.02.2013  
47.                                              Vyjádření - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově   ze dne 08.03.2013 
48. NPÚ-353/k11680/2013  Vyjádření - Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Josefově 

           ze dne 18.02.2013 
49. NPÚ-362/11815/2013/Kal  Vyjádření - Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci 

           ze dne 18.02.2013 
50. 09/12/UL/J1  Vyjádření - Obec Studenec     ze dne 17.01.2012 
51. 50/13/UL/J1  Vyjádření - Obec Studenec     ze dne 26.02.2013 
52. 70/2013   Vyjádření - Obec Levínská Olešnice   ze dne 27.02.2013 
53.                                              Vyjádření - Obec Bukovina u Čisté     ze dne 11.03.2013 
54. 84/2013   Vyjádření - Obec Čistá u Horek     ze dne 18.02.2013 
55. 59/13    Vyjádření - Obec Dolní Kalná    ze dne 04.03.2013 
56. 020/2013/Li  Vyjádření - Obec Horní Olešnice    ze dne 18.02.2013 
57.                                              Vyjádření - Obec Klášterská Lhota     ze dne 20.05.2013 
58. SBS05260/2013/09/1 Vyjádření - Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého 

a Pardubického          ze dne 25.02.2013 
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59. SBS04698/2013  Vyjádření - Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  

           ze dne 11.03.2013 
60. KRPH-11224-18/ČJ-2013-0500IT  Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Královéhradeckého kraje, odbor 

informačních a komunikačních technologií      ze dne 26.02.2013 
61. KRPH-329-057/Čj-2013-051006-DI  Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Královéhradeckého kraje, Územní 

odbor Trutnov         ze dne 08.04.2013 
62. KRPH-329-057/Čj-2013-051006 Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Libereckého kraje  ze dne 15.02.2013 
63. KRPL-5336-17/ČJ-2013-1800IT-22  Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Libereckého kraje, odbor informačních 

a komunikačních technologií       ze dne 19.02.2013 
64. KRPL-19889/ČJ-2013-181106  Vyjádření - Policie ČR, KŘ policie Libereckého kraje, územní odbor 

Semily, dopravní inspektorát       ze dne 24.04.2013 
65. PVZ/13/4263/Vn/0  Stanovisko - Povodí Labe, s.p.     ze dne 04.03.2013 
66. PVZ/13/14044/Vn/0 Stanovisko - Povodí Labe, s.p.     ze dne 30.05.2013 
67. SPU046042/2013  Stanovisko - Státní pozemkový úřad Trutnov   ze dne 28.02.2013 
68. SPU039246/2013  Vyjádření - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily  

           ze dne 25.02.2013 
69. SUSHK/821/13/PO-Kr  Vyjádření - SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.  ze dne 07.02.2013 
70. 11268   Vyjádření - ČEPRO, a.s.středisko 01 produktovody, Dálkovod ze dne 04.02.2013 
71. 269/13/KOC/Ha/5  Vyjádření - ČEPS, a.s., oddělení Správy majetku - oblast Střed   

           ze dne 27.02.2013 
72. 4221/2013-0  Souhrnné stanovisko - ČD-Telematika a.s.    ze dne 26.02.2013 
73. 1851/2013   Vyjádření - České dráhy,a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové 

           ze dne 20.02.2013 
74. ÚPTS/OS/88095/2013 Vyjádření - České radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí  ze dne 25.03.2013 
75. 11268/ÚŘ/08   Vyjádření - Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Hradec Králové 

           ze dne 25.2.2013 
76. MAR/25/2/13/3  Vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s.     ze dne 25.02.2013 
77.                                              Vyjádření - ČEZ ICT Services, a.s.     ze dne 20.02.2013 
78.                                              Vyjádření - Dial Telecom, a.s.     ze dne 15.02.2013 
79. 331300997  Vyjádření - GTS Czech s.r.o., zaastoupená spol. SITEL, spol. s r.o.   

           ze dne 19.02.2013 
80.                                               Stanovisko - Královéhradecká provozní, a.s.   ze dne 18.02.2013 
81. 2013/2/61-1   Vyjádření - MERO ČR, a.s.    ze dne 18.02.2013 
82.                                              Vyjádření - Air Telecom a.s.     ze dne 22.02.2013 
83. 1308/13/OVP/N  Stanovisko - NET4GAS, s.r.o.     ze dne 25.02.2013 
84. 5000753201  Stanovisko - RWE Distribuční služby, s.r.o.    ze dne 01.03.2013 
85. ŘSD/408/37000/2013/Ku Vyjádření - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové   

           ze dne 21.02.2013 
86. 625/13/36200-Ba/7.1.3 Vyjádření - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec  ze dne 21.02.2013 
87. DRSL/2683/13   Vyjádření - Řízení letového provozu České republiky, s.p ze dne 27.02.2013 
88. 131300879  Vyjádření - SITEL, spol. s r.o.     ze dne 19.02.2013 
89.                                              Vyjádření - Služby města Vrchlabí, p.o.   ze dne 18.02.2013 
90. 2745/13-OŘ HKR-150 Vyjádření - SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové  ze dne 18.02.2013 
91. 970/2013-TÚDC  Vyjádření - SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty  ze dne 04.03.2013 
92. 970/2013-TÚDC  Vyjádření - SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty  ze dne 04.02.2013 
93. 1914/12   Vyjádření - Telefónica Czech Republic, a.s.   ze dne 06.01.2012 
94.                                              Vyjádření - T-Mobile Czech Republic a.s., Technické oddělení ze dne 29.03.2012 
95. 11268/ÚŘ/79  Vyjádření - UPC Česká republika, s.r.o., pracoviště Liberec  ze dne 19.02.2013 
96. 880-13-701  Vyjádření - Úřad pro civilní letectví ČR, odbor letišť a leteckých staveb  

           ze dne 19.02.2013 
97. Str/2013    Vyjádření - Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. ze dne 15.02.2013 
98.                                              Vyjádření - Vodafone Czech Republic a.s.    ze dne 13.03.2013 
99.                                              Vyjádření - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.    ze dne 20.02.2013 
100. 650782/13  Vyjádření o existenci sítě el. Komunikací – Telefónica Czech Republic, a.s. 

           ze dne 06.09.2013 
95  Dodatek DÚR č. 1      ze dne 30.09.2013 
96, stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne 20.8.2013 
97.ČR-obvodní soud pro Prahu 4 ze dne 31.7.2013 čj.34D1954/2003-7 – dědictví po Eugenu Nejedlém  

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, kterou tvoří ověřená celková situace v měřítku 1 : 10000,  ověřená  
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dokumentace pro územní rozhodnutí ; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí 
opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 
stavebním úřadem.   

Ověřené dokumentace pro územní řízení budou zaslány i stavebním úřadům dotčených území 
a obcím: 

MěÚ SÚ Jilemnice –paré 5, MěÚ SÚ Hostinné –paré 6, Obec Levínská Olešnice –paré 7, Obec 
Studenec –paré 8, Obec Bukovina u Čisté – paré 9, Obec Čistá u Horek –paré 10, Obec Dolní 
Kalná –paré 11, Obec Klášterská Lhota –paré 12, Obec Horní Olešnice –paré 13. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Dne 26.9.2013 se jako účastník řízení přihlásila Kalenská Zemědělská a.s., Dolní Kalná 150, 
543 74  Dolní Kalná a to z titulu nájemce pozemků stavbou dotčených v katastrálním území 
Dolní Kalná. Stavební úřad tuto společnost zahrnul do okruhu účastníků řízení podle ust. §85 
odst.2 písma) stavebního zákona a přiznal jí právo seznámit se s podklady řízení a uplatnit 
námitky či připomínky. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci uplatnili tyto návrhy a námitky: 
- Zemědělská Kalenská a.s., Dolní Kalná 150, 543 74  Dolní Kalná, pan Jiřička dne 

26.09.2013: 
o Uživatelé a majitelé pozemků informovat před zahájením stavby. Uvádět pozemky 

do původního stavu, nebo nahradit finančními prostředky. 
Stavební úřad tomuto požadavku vyhověl v podmínce bodu 15) výroku rozhodnutí. 

- Aleš Pavlata, Kruh 16, který zastupuje na základě plné moci vlastníky pozemků tj. Lenku 
Noskovou, Studenec 127, Luboše Noska, Studenec 127, Kamila Noska, Studenec 127, 
Jana Berra, U Lázní 435, Vrchlabí, Vlad. Prokeše, Kruh 180, Jarmilu Ponzelovou, Vítězná 
1284, Vrchlabí, F. Hamáčka, Jilemnice 942, Vl. Hamáčka, Studenec –Rovnáčov 1, Viléma 
Háka, Studenec 103, Janu Štěpánkovou, Studenec 213, Josefa Hamáčka, Studenec 68, M. 
Bačovou, Studenec 38, Ing .Jaroslava Junka, Tichá 385/5, Rumburk, Milenu Ulrychovou, 
Čistá u Horek 50, Josefa Shorma, Čistá u Horek 136    dne 26.09.2013: 

o Vlastníci a uživatelé stavbou dotčených pozemků požadují protokolární předání 
dotčených pozemků mezi nimi (jednotlivě) a investorem nebo zhotovitelem, který 
bude investorem vybrán ve výběrovém řízení. To požadují v dostatečném předstihu 
před zahájením stavebních prací a po ukončení prací. 

o V případě poškození pozemků bude investorem prostřednictvím generálního 
zhotovitele vše uvedeno do původního stavu. 

o V případě újmy na zemědělských pozemcích a plodinách bude poskytnuta adekvátní 
finanční náhrada. 

Stavební úřad tomuto požadavku vyhověl v podmínce bodu 15) výroku rozhodnutí. 
- Zástupkyně obce Dolní Kalná – starostka p.Vanclová a zástupkyně obce Horní Olešnice – 

starostka p. Linková dne 26.09.2013:  
o Do rozhodnutí požadujeme uvést kontaktní osobu v době realizace stavby pro 

jednání mezi vlastníky pozemků a investorem ČEZ Distribuce a.s. 
o Požadujeme v době provádění stavby upozornit zástupce Obce na pohyb těžké 

techniky a pořízení fotodokumentace stavu používaných cest a komunikací. 
Stavební úřad tomuto požadavku vyhověl v podmínce bodu 15) výroku rozhodnutí. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
K podkladům se vyjádřila Kalenská Zemědělská a.s,. Dolní Kalná 150, 543 74  Dolní Kalná 
takto: 

Požadujeme hloubku vybourání stávajících patek na zemědělských pozemcích do hloubky 1,0 
m uvést i do dokumentace stavby. 
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Stavební úřad se vypořádal s tímto vyjádřením tak, že uložil investorovi doplnit tento požadavek 
do dokumentace k územnímu řízení (DUR) předložené stavebnímu úřadu jako podklad. Dne 
02.10.2013 byly doloženy dodatky DUR č.1 zpracované projektantem dne 30.09.2013, které 
jsou přiloženy do dokumentace a budou spolu s ní stavebním úřadem ověřeny jako součást 
tohoto rozhodnutí pro investora. Jedná se o dodatek části 1 dokumentace – B. Průvodní zpráva 
a C.Souhrnná zpráva. Současně tuto podmínku uvedl do výroku tohoto rozhodnutí do bodu 15). 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany veřejnosti. 
 

Stavební úřad žadateli vyhověl a stanovil delší lhůtu 5 let ode dne nabytí právní moci a to 
v souladu s ust. § 93 ost 1) stavebního zákona vzhledem k velkému rozsahu stavby, tedy délce 
vedení stavby cca 11,83 km, přes několik katastrálních území v působnosti více stavebních 
úřadů a území dvou krajů a k velkému počtu účastníků řízení (v tomto případě stovky) je 
stavební úřad toho názoru, že se jedná o tímto odůvodněný případ.   

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího 
správního orgánu. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, 
a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému 
k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí 
o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 
písm. f) ve výši 20 000 Kč byl zaplacen dne 8.10.2013.  
  
 
 
Hana Vondrušková v.r.      za správnost vyhotovení: 
vedoucí stavebního úřadu      Michaela Kalenská 

 
otisk úředního razítka 

 
 
Vypraveno: 08.11.2013 
 
 
Příloha: situace vedení 110 kV, M 1:10 000 
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Obdrží: 
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona 
a) žadatel 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
na základě plné moci - EGEM s.r.o., IDDS: mes25wi 
 sídlo: Novohradská č.p. 736/36, České Budějovice 6, 370 01  České Budějovice 1 

b) obec na jejímž území má být záměr uskutečněn 
Město Vrchlabí, IDDS: f77btm4 
 sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
OBEC DOLNÍ KALNÁ, IDDS: qvabku4 
 sídlo: Dolní Kalná č.p. 178, 543 74  Dolní Kalná 
Obec Studenec, IDDS: 7kubutg 
 sídlo: Studenec č.p. 364, 512 33  Studenec u Horek 
Obec Levínská Olešnice, IDDS: n4cbkzc 
 sídlo: Levínská Olešnice č.p. 94, 514 01  Jilemnice 
Obec Čistá u Horek, IDDS: zvabvmz 
 sídlo: Čistá u Horek č.p. 152, 512 35  Čistá u Horek 
Obec Bukovina u Čisté, IDDS: 3w3apby 
 sídlo: Bukovina u Čisté č.p. 19, 514 01  Jilemnice 
OBEC KLÁŠTERSKÁ LHOTA, IDDS: 2uwa9ge 
 sídlo: Klášterská Lhota č.p. 86, 543 71  Hostinné 
OBEC HORNÍ OLEŠNICE, IDDS: bmhapkb 
 sídlo: Horní Olešnice č.p. 2, 543 71  Hostinné 
 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníci 
pozemku nebo stavby ,na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten,kdo 
má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 
Kalenská Zemědělská a.s,. Dolní Kalná 150, 543 74  Dolní Kalná 
Vendulka Hroudová, Ambrožova č.p. 1215, 514 01  Jilemnice 
Kamil Nosek, Studenec č.p. 127, 512 33  Studenec u Horek 
Luboš Nosek, Studenec č.p. 127, 512 33  Studenec u Horek 
Lenka Nosková, Studenec č.p. 127, 512 33  Studenec u Horek 
Jan Berr, U Lázní č.p. 435, 543 01  Vrchlabí 1 
František Hamáček, Jana Buchara č.p. 942, 514 01  Jilemnice 
Josef Hamáček, Studenec č.p. 68, 512 33  Studenec u Horek 
Vladimír Hamáček, Rovnáčov č.p. 1, 512 33  Studenec u Horek 
Jarmila Ponzelová, Vítězná č.p. 1284, 543 01  Vrchlabí 1 
Josef Schorm, Čistá u Horek č.p. 136, 512 35  Čistá u Horek 
Jaroslava Vítová, Levínská Olešnice č.p. 100, 514 01  Jilemnice 
Pavel Goll, Levínská Olešnice č.p. 95, 514 01  Jilemnice 
Květuše Gollová, Levínská Olešnice č.p. 95, 514 01  Jilemnice 
Miroslav Gebauer, Levínská Olešnice č.p. 67, 514 01  Jilemnice 
Věra Gebauerová, Levínská Olešnice č.p. 67, 514 01  Jilemnice 
Marie Hylmarová, Studenec č.p. 144, 512 33  Studenec u Horek 
Václav Tauchman, Studenec č.p. 41, 512 33  Studenec u Horek 
Miluše Tauchmanová, Studenec č.p. 41, 512 33  Studenec u Horek 
Karel Matuška, Nedbalova č.p. 661, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 
Jaroslava Faltová, Studenec č.p. 210, 512 33  Studenec u Horek 
Marcela Bačová, Studenec č.p. 38, 512 33  Studenec u Horek 
Jaroslav Junek, Tichá č.p. 385/5, 408 01  Rumburk 2-Horní Jindřichov 
Rostislav Kudr, Jugoslávská č.p. 2531, 415 01  Teplice 1 
Iva Kudrová, Jugoslávská č.p. 2531, 415 01  Teplice 1 
Milan Jezdinský, Studenec č.p. 24, 512 33  Studenec u Horek 
Petr Jezdinský, Studenec č.p. 200, 512 33  Studenec u Horek 
Dagmar Pánková, Studenec č.p. 114, 512 33  Studenec u Horek 
Marta Matějková, Janovská č.p. 398, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00  Praha 111 
Jiří Štefan, Studenec č.p. 43, 512 33  Studenec u Horek 



Č.j. SÚ/10184/2013-12 str. 37 

 
Sellar s.r.o., IDDS: jzdzp22 
 sídlo: Křižíkova č.p. 275/11, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
Michaela Novotná, Na Maninách č.p. 1237/38, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Vilém Hák, Studenec č.p. 103, 512 33  Studenec u Horek 
Petr Huřťák, Rovnáčov č.p. 43, 512 33  Studenec u Horek 
Jana Štěpánková, Studenec č.p. 213, 512 33  Studenec u Horek 
Vladislav Prokeš, Kruh č.p. 180, 514 01  Jilemnice 
Milena Ulrychová, Čistá u Horek č.p. 50, 512 35  Čistá u Horek 
Eva Bašová, Vrchovinská č.p. 960, 549 01  Nové Město nad Metují 1 
Božena Pišlová, Charlese de Gaulla č.p. 799/1, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
Jana Junková, Dolní Kalná č.p. 44, 543 74  Dolní Kalná 
Anna Mikulková, Čistá u Horek č.p. 23, 512 35  Čistá u Horek 
Josef Lejdar, Čistá u Horek č.p. 247, 512 35  Čistá u Horek 
Jarmila Tůmová, Čistá u Horek č.p. 19, 512 35  Čistá u Horek 
Vladimír Dlabola, Bukovina u Čisté č.p. 96, 514 01  Jilemnice 
Dagmar Dlabolová, Bukovina u Čisté č.p. 63, 514 01  Jilemnice 
Vlastimil Plecháč, Chotěvice č.p. 77, 543 76  Chotěvice 
Vlastimil Plecháč, Chotěvice č.p. 77, 543 76  Chotěvice 
Dana Vanclová, Roztoky u Jilemnice č.p. 21, 512 31  Roztoky u Jilemnice 
Jan Grof, Horní Kalná č.p. 169, 543 71  Hostinné 
Tomáš Trejbal, Podvinný mlýn č.p. 2356/36, 190 00  Praha 9-Libeň 
Marie Fejfarová, Galandova č.p. 1233/3, Praha 6-Řepy, 163 00  Praha 618 
Stanislav Klazar, Čistá u Horek č.p. 12, 512 35  Čistá u Horek 
Jiří Plecháč, Čistá u Horek č.p. 15, 512 35  Čistá u Horek 
Renata Haláčková, 3. května č.p. 91, Štikov, 509 01  Nová Paka 
Ladislav Erban, Milady Horákové č.p. 1097/10, Nový Hradec Králové, 500 06  Hradec Králové 6 
Jaroslav Grof, Bukovina u Čisté č.p. 71, 514 01  Jilemnice 
Jiřina Grofová, Bukovina u Čisté č.p. 71, 514 01  Jilemnice 
Josef Ježek, Bukovina u Čisté č.p. 72, 514 01  Jilemnice 
Eva Ježková, Bukovina u Čisté č.p. 72, 514 01  Jilemnice 
Václav Prokeš, Bukovina u Čisté č.p. 73, 514 01  Jilemnice 
Jaroslav Zmatlík, Nad Palatou č.p. 2656/10, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Libor Fišer, Bukovina u Čisté č.p. 76, 514 01  Jilemnice 
Jana Fišerová, Bukovina u Čisté č.p. 76, 514 01  Jilemnice 
Ladislav Postolka, Čistá u Horek č.p. 87, 512 35  Čistá u Horek 
Eva Postolková, Čistá u Horek č.p. 87, 512 35  Čistá u Horek 
Tomáš Neuman, Heřmanická č.p. 566, 509 01  Nová Paka 
Jaroslava Neumanová, Heřmanická č.p. 566, 509 01  Nová Paka 
Věra Neumanová, Heřmanická č.p. 566, 509 01  Nová Paka 
Eva Žiláková, Heřmanická č.p. 566, 509 01  Nová Paka 
ZEFA Levínská Olešnice a.s., IDDS: 2a3g4si 
 sídlo: Levínská Olešnice č.p. 47, 514 01  Jilemnice 
Vladimíra Plecháčová, Čistá u Horek č.p. 127, 512 35  Čistá u Horek 
Luboš Lejdar, Čistá u Horek č.p. 247, 512 35  Čistá u Horek 
Lenka Lejdarová, Čistá u Horek č.p. 247, 512 35  Čistá u Horek 
Josef Hampl, Čistá u Horek č.p. 3, 512 35  Čistá u Horek 
Marie Kotyšková, Dvořákova č.p. 319, Holínské Předměstí, 506 01  Jičín 1 
Josef Mládek, Čistá u Horek č.p. 197, 512 35  Čistá u Horek 
Petr Šmíd, Náchodská č.p. 353, Dolní Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
Lenka Klimentová, Čistá u Horek č.p. 170, 512 35  Čistá u Horek 
Romana Paučková, Zálesní Lhota č.p. 188, Studenec, 514 01  Jilemnice 
Jana Steuerová, Spořilovská č.p. 996, 514 01  Jilemnice 
Karel Zmatlík, Taškentská č.p. 1414/6, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101 
Eva Zmatlíková, Taškentská č.p. 1414/6, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101 
Aleš Navrátil, Říční č.p. 590, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Karel Horák, Čistá u Horek č.p. 68, 512 35  Čistá u Horek 
Martin Horák, Čistá u Horek č.p. 68, 512 35  Čistá u Horek 
Marie Horáková, Čistá u Horek č.p. 68, 512 35  Čistá u Horek 
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František Petružalek, Čistá u Horek č.p. 71, 512 35  Čistá u Horek 
Lubomír Votrubec, Čistá u Horek č.p. 178, 512 35  Čistá u Horek 
Dana Votrubcová, Čistá u Horek č.p. 178, 512 35  Čistá u Horek 
Eva Kordová, Čistá u Horek č.p. 103, 512 35  Čistá u Horek 
Marie Zadrobilová, Čistá u Horek č.p. 103, 512 35  Čistá u Horek 
Josef Zaplatílek, Horní Olešnice č.p. 89, 543 71  Hostinné 
Otakar Cerman, Bratrství č.p. 407, Horní Staré Město, 541 02  Trutnov 4 
Pavel Cerman, Rudník č.p. 445, 543 72  Rudník u Vrchlabí 
Vladimír Cerman, Krkonošská č.p. 1494/3, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
Josef Klůz, Čistá u Horek č.p. 181, 512 35  Čistá u Horek 
Římskokatolická farnost Studenec u Horek, Studenec č.p. 56, 512 33  Studenec u Horek 
Vlastimil Bartoš, Dolní Kalná č.p. 117, 543 74  Dolní Kalná 
Marta Bartošová, Dolní Kalná č.p. 117, 543 74  Dolní Kalná 
Jaroslav Neuman, Dolní Kalná č.p. 48, 543 74  Dolní Kalná 
Vlasta Secká, Dolní Kalná č.p. 8, 543 74  Dolní Kalná 
Jaroslav Jiřička, Dolní Kalná č.p. 108, 543 74  Dolní Kalná 
Soňa Kodymová, Čistá u Horek č.p. 72, 512 35  Čistá u Horek 
Josef Mašek, Dolní Kalná č.p. 55, 543 74  Dolní Kalná 
Josef Mašek, Dolní Kalná č.p. 55, 543 74  Dolní Kalná 
Jiří Svatoš, Dolní Kalná č.p. 57, 543 74  Dolní Kalná 
Monika Svatošová, Dolní Kalná č.p. 57, 543 74  Dolní Kalná 
Vlastimil Bartoš, Dolní Kalná č.p. 56, 543 74  Dolní Kalná 
Ivana Bartošová, Dolní Kalná č.p. 56, 543 74  Dolní Kalná 
Vlastimil Kovář, Dolní Kalná č.p. 213, 543 74  Dolní Kalná 
Jana Horáčková, Dolní Kalná č.p. 104, 543 74  Dolní Kalná 
František Kalenský, Dolní Kalná č.p. 110, 543 74  Dolní Kalná 
Milada Kalenská, Dolní Kalná č.p. 110, 543 74  Dolní Kalná 
Otakar Mašek, Horní Kalná č.p. 92, 543 71  Hostinné 
Rastislav Brož, Horní Kalná č.p. 63, 543 71  Hostinné 
Jarmila Charvátová, Horní Kalná č.p. 100, 543 71  Hostinné 
Zdeněk Kalenský, Horní Kalná č.p. 71, 543 71  Hostinné 
Luboš Klimeš, Černý Důl č.p. 233, 543 44  Černý Důl 
Věra Trejbalová, Dolní Kalná č.p. 63, 543 74  Dolní Kalná 
Marek Cerman, Dolní Kalná č.p. 117, 543 74  Dolní Kalná 
Josef Stránský, Slemeno č.p. 32, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
Ladislav Kovář, Nádražní č.p. 463, 543 71  Hostinné 
Dušan Paťava, Komárov č.p. 99, Vítězná, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
Helena Grafová, Hornická č.p. 2456/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 11  Ústí nad Labem 11 
Přemysl Vávra, U Václava č.p. 892/31, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00  Praha 84 
Pavel Horák, Horní Kalná č.p. 47, 543 71  Hostinné 
Petr Horák, Slemeno č.p. 11, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
MUDr. Jaroslava Kopecká, Strážné č.p. 40, 543 52  Strážné 
Miroslava Porkertová, Slemeno č.p. 30, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
Vlastislava Vajsová, Dolní Kalná č.p. 128, 543 74  Dolní Kalná 
Jana Froschová, Lípová č.p. 3525/8, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 
Marta Jindřišková, Slemeno č.p. 24, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
Soňa Hostičková, Jívka č.p. 50, 542 13  Jívka 
Věra Kordová, Slemeno č.p. 42, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
Stanislava Kronovetrová, Fialková č.p. 452, Horní Staré Město, 541 02  Trutnov 4 
Lenka Šklubalová, Rozmarýnová č.p. 449, Horní Staré Město, 541 02  Trutnov 4 
Hana Horáková, Slemeno č.p. 11, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
Stanislav Trejbal, Rybova č.p. 748, Střední Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
Vladimír Korda, Slemeno č.p. 20, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
Jaroslav Srna, K Náhonu č.p. 781, 543 71  Hostinné 
Zdeněk Kobr, Hlavní č.p. 2731/147, Praha 4-Záběhlice, 141 00  Praha 41 
Jan Kalenský, Klášterská Lhota č.p. 19, 543 71  Hostinné 
Josef Korda, Komenského č.p. 347/15, 250 92  Šestajovice 
Hana Kordová, Slemeno č.p. 48, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
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Jana Maryšková, Vyšný č.p. 1, 381 01  Český Krumlov 1 
Bohumil Nosek, Blodkova č.p. 365/28, Třebeš, 500 06  Hradec Králové 6 
Jiří Nosek, Blodkova č.p. 365/28, Třebeš, 500 06  Hradec Králové 6 
Zbyněk Nosek, Blodkova č.p. 365/28, Třebeš, 500 06  Hradec Králové 6 
Dana Rakušanová, Na Borovém č.p. 253/7, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 
Vlastislav Korda, Slemeno č.p. 17, Dolní Kalná, 543 71  Hostinné 
Květuše Wenigrová, Studenec č.p. 168, 512 33  Studenec u Horek 
Anna Fišerová, Bukovina u Čisté č.p. 13, 514 01  Jilemnice 
Marta Matějková, Janovská č.p. 398, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00  Praha 111 
Ludmila Stránská, čp. 169, Studenec 
Anna Klazarová, čp. 73, Maršov 
Státní pozemkový úřad, IČO 1312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka 
Semily, IDDS: z49per3 
 sídlo: Benešovská č.p. 1, 513 01  Semily 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 
 sídlo: Československé armády 4805/24, 466 05  Jablonec nad Nisou 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
 sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, správa Liberec, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Zeyerova č.p. 1310/2, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, IČO 42196451, Lesní správa Dvůr Králové nad 
Labem, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: 28. října č.p. 787, 544 01  Dvůr Králové nad Labem 1 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Lesní správa Jablonec nad Nisou, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Státní pozemkový úřad, IČO 1312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka 
Semily, IDDS: z49per3 
 sídlo: Benešovská č.p. 1, 513 01  Semily 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Pouchovská č.p. 401/59, Pouchov, 503 41  Hradec Králové 7 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00  Praha 414 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 
 sídlo: Československé armády 4805/24, 466 05  Jablonec nad Nisou 
Městský úřad Hostinné, IČO 277908, odbor stavební, IDDS: dgsbd5f 
 sídlo: Náměstí č.p. 69, 543 71  Hostinné 
Město Vrchlabí, IDDS: f77btm4 
 sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
Krajský úřad Libereckého kraje, IČO 70891508, odbor správy majetku, IDDS: c5kbvkw 
 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 
Obec Studenec, IDDS: 7kubutg 
 sídlo: Studenec č.p. 364, 512 33  Studenec u Horek 
Obec Levínská Olešnice, IDDS: n4cbkzc 
 sídlo: Levínská Olešnice č.p. 94, 514 01  Jilemnice 
Obec Dolní Kalná, IDDS: qvabku4 
 sídlo: Dolní Kalná č.p. 178, 543 74  Dolní Kalná 
Obecní úřad Klášterská Lhota, IDDS: 2uwa9ge 
 sídlo: Klášterská Lhota č.p. 86, 543 71  Hostinné 
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Obec Horní Olešnice, IDDS: bmhapkb 
 sídlo: Horní Olešnice č.p. 2, 543 71  Hostinné 
Obec Čistá u Horek, IDDS: zvabvmz 
 sídlo: Čistá u Horek č.p. 152, 512 35  Čistá u Horek 
Obec Bukovina u Čisté, IDDS: 3w3apby 
 sídlo: Bukovina u Čisté č.p. 19, 514 01  Jilemnice 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona –  
osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:  

parc. č. 120, 720/2, 769, 851/3 v katastrálním území Bukovina u Čisté, 
parc. č. 2084/2, 2490, 2555/2, 2555/3, 2555/4, 3160, 3179/3, 3179/11, 3192, 3193, 3197 
v katastrálním území Čistá u Horek, 
St. p. 65, 74, 131, 185, parc. č. 161, 480/4, 582, 591/5, 916/1, 947, 1367 v katastrálním 
území Dolní Kalná, 
p. p. č. 460/1 v katastrálním území Klášterská Lhota, 
parc. č. 228/5, 310/3 v katastrálním území Slemeno v Podkrkonoší,  
parc. č. 1174/7, 1237/1, 1295/2 v katastrálním území Studenec u Horek 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:   
Dolní Kalná č.p. 104, č.p. 57 a č.p. 56 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona –  
osoby o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis: 
nepřihlásily se do řízení 
 
Dotčené správní úřady 
Územní inspektorát, IČO 61387584, Státní energetické inspekce HK, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Wonkova č.p. 1143, 500 02  Hradec Králové 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r 
 sídlo: Habrmanova č.p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 
 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 
Krajský úřad, IČO 70889546, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q 
 sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 
Krajský úřad Libereckého kraje, IČO 70891508, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw 
 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 
Krajský úřad Libereckého kraje, IČO 70891508, odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, IDDS: c5kbvkw 
 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, IDDS: 
gcgbp3q 
 sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03  Hradec Králové 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, IDDS: urnai6d 
 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 
Ministerstvo vnitra, IČO 7064, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
Republiky, IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: Kloknerova č.p. 2295/26, 148 01  Praha 414 
Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e 
 sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03  Trutnov 3 
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Obvodní báňský úřad, IČO 25844, pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: 
gf9adwf 
 sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 02  Hradec Králové 2 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc 
 sídlo: Tř. 1. Máje č.p. 858/26, Liberec, 460 01  PO BOX 16 
Drážní úřad, IČO 61379425, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
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 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 
 sídlo: Letiště RUZYNĚ, Ruzyně, 160 08  Praha 6 
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats 
 sídlo: Sokolovská č.p. 58/219, 190 00  Praha 9-Vysočany 
Policie České republiky DI Trutnov, IDDS: urnai6d 
 sídlo: Žižkova č.p. 296, Horní Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
Policie ČR - správa východočeského kraje, IDDS: urnai6d 
 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 
Policie ČR, policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32  Liberec I-Staré Město 
Městský úřad Jilemnice, IČO 275808, odbor životního prostředí, IDDS: g2nbdtx 
 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01  Jilemnice 
Městský úřad Jilemnice, IČO 275808, odbor dopravy, IDDS: g2nbdtx 
 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01  Jilemnice sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 
1245/2, 500 03  Hradec Králové 3 
Městský úřad Jilemnice, IČO 275808, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: 
g2nbdtx 
 sídlo: Kostelní č.p. 228, 514 01  Jilemnice 
Městský úřad Vrchlabí, IČO 278475, odbor životního prostředí, IDDS: f77btm4 
 sídlo: Krkonošská č.p. 8, 543 01  Vrchlabí 1 
Městský úřad Vrchlabí, IČO 278475, odbor RM a ÚP - SSÚ  p. Havlíčková, IDDS: f77btm4 
 sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
Městský úřad Vrchlabí, IČO 278475, zastoupené odborem RM a ÚP - p. Hana Bajerová, IDDS: 
f77btm4 
 sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
Městský úřad Vrchlabí, IČO 278475, odbor RM a ÚP, IDDS: f77btm4 
 sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
Městský úřad Vrchlabí, IČO 278475, odbor - Správa majetku města - ochrana ZPF, IDDS: 
f77btm4 
 sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
Obecní úřad Dolní Kalná, IČO 277762, silniční správní úřad, IDDS: qvabku4 
 sídlo: Dolní Kalná č.p. 178, 543 74  Dolní Kalná 
Obecní úřad Klášterská Lhota, silniční správní úřad IDDS: 2uwa9ge 
 sídlo: Klášterská Lhota   č.p. 86,   543 71  Hostinné 
Obecní úřad Čistá u Horek, silniční správní úřad IDDS: zvabvmz 
 sídlo: Čistá u Horek č.p. 152, 512 35  Čistá u Horek 
Obecní úřad HORNÍ OLEŠNICE, silniční správní úřad IDDS: bmhapkb 
 sídlo: Horní Olešnice č.p. 2, 543 71  Hostinné 
Obecní úřad Levínská Olešnice, silniční správní úřad IDDS: n4cbkzc 
 sídlo: Levínská Olešnice č.p. 94, 514 01  Jilemnice 
Obecní úřad Studenec, silniční správní úřad IDDS: 7kubutg 
 sídlo: Studenec č.p. 364, 512 33  Studenec u Horek 
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Státní úřad inspekce práce pro Královéhradecký kraj a pardubický kraj, IČO 75046962, se 
sídlem v Hradci Králové, IDDS: 8sgefgc 
 sídlo: Říční č.p. 1195, 500 02  Hradec Králové 2 
 
Obecní úřady příslušné k vyvěšení tohoto oznámení a dalších úkonů v řízení na úředních 
deskách:  
Městský úřad Vrchlabí, IDDS: f77btm4 
 sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01  Vrchlabí 1 
Obecní úřad Klášterská Lhota, IDDS: 2uwa9ge 
 sídlo: Klášterská Lhota č.p. 86, 543 71  Hostinné 
Obecní úřad Čistá u Horek, IDDS: zvabvmz 
 sídlo: Čistá u Horek č.p. 152, 512 35  Čistá u Horek 
Obecní úřad DOLNÍ KALNÁ, IDDS: qvabku4 
 sídlo: Dolní Kalná č.p. 178, 543 74  Dolní Kalná 
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Obecní úřad HORNÍ OLEŠNICE, IDDS: bmhapkb 
 sídlo: Horní Olešnice č.p. 2, 543 71  Hostinné 
Obecní úřad Levínská Olešnice, IDDS: n4cbkzc 
 sídlo: Levínská Olešnice č.p. 94, 514 01  Jilemnice 
Obecní úřad Studenec, IDDS: 7kubutg 
 sídlo: Studenec č.p. 364, 512 33  Studenec u Horek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení 
tohoto rozhodnutí na úřední desce, musí být toto rozhodnutí zveřejněno i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách uvedených obcí. 
 
 
 
 
..................................................    ..................................................... 

VYVĚŠENO dne      SEJMUTO dne 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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