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Městský úřad Hlinsko  +NVIMY114[1VG+ 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 
 
Váš dopis ze dne: 27.2.2013 Vaše značka:  
Č.j.: Hl 17347/2015/SÚ Spisová značka: S-SÚ/13/3696/2013/ 
Opráv. úřed. osoba: Ing. Martin Ducheček, Ing. Jana Kozáčková Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 
Tel.: 469326133 Počet listů/příloh: 42/1 
E – mail: duchecek@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 5. 10. 2015 
 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), 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 
27.2.2013 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje ELEKTROTRANS a.s., Ing. Milan Soukup, IČO 25655558, Ringhofferova 
č.p. 115/1, Třebonice, 155 21  Praha 517 

(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 

Hlinsko-Polička, Venkovní vedení 110 kV 
na pozemku parc. č. 1229, 1230, 1234, 1298/1, 1298/4, 1302/2, 3218, 3219 v katastrálním území Hlinsko 
v Čechách, parc. č. 2525, 2526, 2529, 2530, 2534, 627, 629, 633/2, 633/3, 657/2, 660/15, 660/16, 660/19, 
670, 671, 674, 689, 690/1, 700, 701, 721, 724, 737, 743, 746, 765, 766/1, 767/1, 767/7, 771, 779/1, 779/2 
v katastrálním území Holetín, parc. č. 17/3, 17/7, 1808/2, 1814/2, 1816, 1819/20, 1819/27, 1822/31, 
1822/32, 21, 3303/1, 3303/2, 3418/1, 3504/1, 3531, 4101, 4112, 4115, 4125, 4135, 4145, 4146, 4147, 
4148, 4149, 4165, 4172, 4185, 4187, 4188, 4189, 4202, 4217, 4218, 4235, 4236, 4237, 4254, 4256, 4257, 
4259, 4260, 4287, 4288, 4301, 4388, 4389, 4398, 4401, 4402, 4403, 4404, 4413, 4430, 4431, 4466, 4467, 
4506, 4507, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4580, 4581, 4607, 4608, 4671, 4672, 4673, 4707, 4708, 
4709, 4747, 4748, 4801, 4802, 4803, 4804, 4846, 4847, 4848, 4849, 4882, 4883, 55/1, 57 v katastrálním 
území Krouna, parc. č. 276, 277, 279, 280, 284, 285, 286, 296/2, 297/2, 297/3, 297/4, 319/2, 321, 323, 
327/1, 327/2, 356/19, 459/1, 469/1, 471 v katastrálním území Oldřiš u Hlinska, parc. č. 1047/1, 1048, 
1052, 1053/1, 1053/2, 1057, 1113, 1119/2, 1119/3, 1120/1, 1121/2, 1125, 1126/2, 1131/1, 1131/4, 1133, 
1142, 1143, 1144, 1147/1, 1148/1, 1152, 1160/1, 1160/3, 1237, 1238/4, 961/15, 961/16, 961/19, 993/10, 
994/1, 996/2, 997 v katastrálním území Raná u Hlinska, parc. č. 1004, 1006, 1011, 1014/1, 1017, 1020, 
1023, 1593, 1594/1, 1648/1, 1651, 1675/1, 1675/3, 1706, 1707, 1716, 1717, 1718, 1725, 1733, 1735, 
1737, 1740, 1758, 1760/1, 1760/6, 1760/7, 1760/8, 1766/1, 1766/2, 1767, 1769, 1772/1, 1773/1, 1773/2, 
1800, 1801, 1803/1, 1804/2, 1805/1, 1805/2, 1806, 1808, 1870, 342, 346, 347, 348, 761/2, 762/2, 773/12, 
773/14, 773/15, 773/16, 773/17, 773/22, 782, 783, 870, 873, 875, 876, 898, 900/2, 900/6, 904, 905, 914/2, 
915/2, 925, 933/2, 935/1, 935/10, 935/14, 935/15, 935/16, 935/17, 935/18, 935/19, 935/21, 935/7, 935/8, 
935/9, 939, 951, 954, 955, 956/1, 957/1, 957/3, 969/1, 979/1, 993/1, 994, 842, 773/21, 773/7, 864 
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v katastrálním území Rychnov, parc. č. 1063, 1068/2, 1069, 1080/2, 1080/3, 1087/13, 1087/2, 1087/8, 
1087/9, 1094, 1120, 1128, 1145, 1146/4, 1150, 1183, 1197/2, 1198/5, 1198/6, 1247, 1248, 1253, 1267, 
1268, 1269, 1270, 1284/29, 1284/5, 1284/7, 1338, 1342/1, 1354, 1385/2, 1387/4, 1397, 1408/1, 1408/3, 
1409, 1995, 1996, 1997, 2018, 2020/1, 2022/1, 2024/1, 2028, 2029/1, 2031, 2037, 2039/3, 2040/1, 
2040/3, 2045/2, 2089/1, 2097, 3/3, 346, 347, 421/4, 919/1, 920, 922, 929, 930, 935, 945/1, 945/2, 946, 
950/1, 978/4, 979, 985/1, 985/2, 985/3, 985/4, 988/1, 989/3, 990 v katastrálním území Vojtěchov u 
Hlinska, parc. č. 105, 114, 115, 116, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 34/2, 35/1, 36/5, 36/6, 49/1, 49/2, 49/3, 59/1, 
60/5, 60/7, 60/9, 662/1, 662/2, 663, 666/2, 689, 691/15, 691/19, 691/2, 691/7, 712/2, 714, 717, 735/5, 
736, 739, 750, 754/2, 756, 76/1, 783/2, 785/3, 795/1, 90, 92, 93/11, 93/12 v katastrálním území Františky, 
parc. č. 1003/1, 1003/3, 1004, 1008, 1009, 1010, 1012/10, 1012/12, 1012/15, 1012/2, 1032, 1033, 1043, 
1046, 1048, 1053/6, 1054/1, 1056/1, 1127, 1128, 2094/1, 2095/1, 2105, 2107/10, 2112/11, 2114/3, 
2121/4, 2124/11, 2124/18, 2129/20, 2129/68, 2132, 2140, 2153, 2154, 2155/1, 2155/2, 2466/24, 2466/3, 
2492, 2520/1, 2610/101, 2610/97, 2626/2, 2630/12, 2630/13, 2630/20, 2630/6, 2630/7, 2630/8, 2693, 
2698, 2703/11, 2703/12, 2703/14, 2703/15, 2703/18, 2703/19, 2703/20, 2703/21, 2703/22, 2703/23, 
2703/25, 2703/26, 2703/28, 2703/30, 2703/4, 2721, 2722, 2724/4, 2725/6, 2725/9, 573/10, 573/11, 
573/18, 573/4, 592, 593, 597, 634, 641, 665/1, 666/3, 666/6, 666/8, 666/9, 714, 717/2, 720, 721, 722, 769, 
770/1, 791/14, 791/15, 791/21, 791/4, 791/5, 791/8, 793/3, 824/4, 824/5, 854/1, 855/2, 922/1, 924/17, 
924/20, 924/21, 924/26, 924/30, 924/31, 924/32, 964/3, 2703/9, 2703/10, 2703/24, 2726 v katastrálním 
území Borová u Poličky, parc. č. 1153/25, 1153/26, 1218, 1219/2, 1227, 1228, 2053 v katastrálním území 
Kamenec u Poličky, parc. č. 1539/5, 1594/15, 1594/2, 1594/4, 1594/5, 1594/6, 1613/1, 1768, 1772, 1773, 
1774, 1805, 1806/2, 1809/2, 1820/5, 1879/1, 1879/3, 1879/4, 1879/5, 1888/20, 1888/22, 1943, 1944, 
1945/3, 1945/4, 1977/1, 1981/5, 2015/11, 2015/14, 2015/17, 2015/19, 2015/20, 2015/22, 2015/24, 
2019/1, 2103, 2105/1, 2105/4, 2180/12, 2180/13, 2180/14, 2180/9, 2228, 2229, 2548/1, 2557/2, 2561/7, 
2564/7, 2570/1, 2570/2, 2576, 2579/5, 2579/6, 2588/1, 2598/19, 2598/3, 2598/8, 2641/16, 2641/18 
v katastrálním území Oldřiš u Poličky, parc. č. 1203/3, 1210/1, 1210/10, 1210/12, 1210/17, 1210/18, 
1210/2, 1210/20, 1210/21, 1210/26, 1210/29, 1210/30, 1210/31, 1210/40, 1210/41, 1210/43, 1210/47, 
1210/48, 1210/53, 1210/65, 1210/66, 1210/69, 1210/70, 1210/71, 1233/1, 1233/2, 1451/1, 1471/3, 
1471/5, 1508/2, 1517/1, 1517/2, 1524/1, 1550/1, 1550/2, 1575/1, 1600, 1623/6, 1632/1, 1632/2, 1672/4, 
1690/5, 1713/4, 1726/2, 1733/2, 1742/1, 1742/2, 1768/2, 1819, 1845, 1869/4, 1895/1, 1911/1, 1915/1, 
1949/2, 1949/3, 1977, 1982/3, 1996/2, 2010/1, 2013/1, 2048, 2070/2, 2090/2, 2099/1, 2115/2, 2115/10, 
2115/11, 2147, 2169/10, 2169/9, 2187, 2207/1, 2207/16, 2207/22, 2232, 2259, 2270, 2275, 2286/1, 
2291/1, 2302/1, 2306/1, 2317/2, 2321/2, 2339/5, 2340/3, 2355, 2356/1, 2372/4, 2385/8, 2388, 2405/1, 
2441, 2455, 2468, 2469, 2496/1, 2532, 2548, 2571, 2593/1, 2611, 2616/3, 2628/2, 2633/1, 2633/2, 
2644/5, 2647, 2651/1, 2665/7, 2687/3, 2688/2, 2704/1, 2721/1, 5957/2, 5957/4, 5967/1, 5967/3, 5974/1, 
5978/1, 5978/14, 5978/15, 5980/2, 5982/2, 6000/4, 6013/11, 6013/2, 6243, 6273, 6404, 1550/3, 1508/1, 
1471/11, 1471/22, 1471/21, 1451/6, 6013/15, 1451/7, 1210/49,1210/19, 1210/24, 1210/25, 1210/27, 
1210/84, 1210/28, 1210/83, 1210/51, 1210/62, 1210/61, 1210/14, 1210/11, 6240/3, 1255/3, 1247/3, 
1210/5, 1247/1, 1210/58, 1210/72, 1210/22, 1210/23, 6036/13, 1172, 1161/2, 1158/3, 1153/3, 1149/1, 
1139, 6031, 1132, 2640/3, st. 3918, st. 3917, st. 1346 v katastrálním území Polička, parc. č. 1216/1 
v katastrálním území Pustá Kamenice, parc. č. 1374, 1378, 1383/2, 1384/2, 1385/2, 1386/1, 1389/2, 
1391/1, 1393/2, 1397/1, 1401/3, 1403/2, 1413, 1414/16, 1414/3, 1414/4, 1416, 1417, 1468, 1474, 1483, 
1491, 1492, 1493, 340/1, 341, 379/1, 379/11, 379/12, 379/8, 404/1, 404/3, 404/6, 404/7, 469/2, 472/1, 
473, 474/3, 474/9, 512/1, 520, 590/1, 590/2, 594/1, 625, 627/2, 631/1, 631/2, 633, 697, 712/11, 715/1, 
715/2, 716, 717/2, 717/3, 717/6, 749/3, 750/1, 750/2, 751/1, 751/14, 751/15, 763/3, 765/3, 766, 792, 
797/7, 829/1, 829/28, 829/30, 833/3, 834/4, 844/6, 845, 846/22, 853/5, 853/6, 853/7, 860/7, 860/8, 861, 
862, 863/1, 863/15, 863/18, 882 v katastrálním území Široký Důl.  

 
POPIS ZÁMĚRU: 
 
Popis trasy vedení 110 kV 
Trasa nového nadzemního vedení 110 kV bude vycházet od portálu transformovny Hlinsko jihovýchodním 
směrem ke stávajícímu vedení 35 kV č. 834. S ním bude trasa nového vedení v cca 750 m dlouhém 
souběhu, pak se odkloní směrem ke stožáru č. 710 stávajícího vedení 400 kV V413. U něj ho nové vedení 
110 kV podejde a zalomí se do zhruba 750 m dlouhého souběhu po jeho severní straně. Za Medkovými 
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kopci se trasa nového vedení 110 kV vrátí do jižního souběhu s tímto vedením. Tím bylo vyhověno 
požadavku provozovatele vysílače ZS PEGAS MV ČR umístěnému na Medkových kopcích, aby nové 
vedení bylo vůči vysílači na odlehlé straně stávajícího vedení V413. Jižní souběh s vedením V413 bude u 
obce Vojtěchov přerušen u stožáru č. 26, trasa nového vedení se odchýlí jižním směrem mimo stávající 
chatu a trvalou obytnou zástavbu v jižním cípu obce. Jižní souběh svedením V413 bude pokračovat od 
stožáru č. 33 a bude ukončen až u obce Rychnov. Zde trasa nového vedení přejde od stožáru č. 68 do 
koridoru stávajícího vedení 35 kV. Po demontáži tohoto vedení budou do uvolněné trasy použity stožáry 
pro kombinované vedení 2x110 kV a 1 x nebo 2 x 35 kV, neboť i napěťová hladina 35 kV musí zde zůstat 
zachována. V trase stávajícího vedení 35 kV projde nové vedení přes k.ú. Rychnov, Pustá Kamenice, 
Františky, Borová u Poličky, Oldříš u Poličky, Široký Důl, Kamenec u Poličky a Polička. V k.ú. 
Františky, Borová u Poličky a Oldříš u Poličky budou drobné odchylky trasy nového vedení z důvodu 
respektování stávající obytné zástavby. Posledních cca 700 m před transformovnou Polička povede 
kombinované vedení v nové trase. 
Nové vedení bude dvakrát křížit železniční trať, a to mezi stožáry č. 54 a 55 u obce Krouna a těsně před 
TR Polička mezi stožárem č. 190 a TR Polička. Trasa nového vedení bude čtyřikrát křížit silnici I. tř. č. 
I/34, a to 2 x v k.ú. Pustá Kamenice mezi stožáry č. 99 a 100 a č. 115 a 116, a 2 x v k.ú. Oldříš u Poličky 
mezi stožáry č. 143 a 144 a 153 a 154. 
Popsaná trasa vedení včetně stožárových míst je zakreslena do výseku ze situace která je součástí tohoto 
dokumentu. 
 

 
Popis vedení 
Vedení bude v úseku TR Hlinsko - stožár č. 68 postaveno jako dvousystémové - 2 x 110 kV na stožárech 
typu "soudek". Jedná se o jednodříkové šroubované konstrukce. Na místech, kde vedení podchází vedení 
V413, budou použité jednodříkové podchodové stožáry. V úseku mezi stožárem č. 69 a TR Polička budou 
použity stožáry pro kombinované vedení 2x110 kV a 1 x nebo 2 x 35 kV. U těchto stožárů pro 
kombinované vedení budou pod spodní konzolou vedení 110 kV přidány další konzoly pro vedení 35 kV. 
Koncový stožár č. 190 před TR Polička bude odbočný, což umožní budoucí napojení TR Hlinsko a TR 
Polička do TR Svitavy. Všechny stožáry budou vyrobené z oceli S 355JR+. Základy stožárů budou 
blokové z prostého betonu. 
Fázové vodiče a zemnící lana budou hliníková lana s ocelovou duší. 
Izolátorové závěsy budou sestaveny z keramických tyčových izolátorů a armatur pro vedení vvn a vn.  
 

 
Stožáry 
Stožáry pro vedení 2 x 110 kV jsou příhradové šestivodičové konstrukce typu "soudek" pro dva systémy 
vedení a jedno zemnící lano. Stožáry pro vedení 2 x 110 kV a 1 x nebo 2 x 35 kV budou mít navíc pod 
spodní konzolou 110 kV další konzoly pro vedení 35 kV.  
Stožáry budou vyrobené z rovnoramenných úhelníků vzájemně spojených šrouby, a to přímo nebo za 
pomoci stykových plechů. Na všechny profily bude použita ocel S 355JR+. 
Celková výška základního typu nosného stožáru nad terénem je 27,6 m, převýšené typy jsou odstupňovány 
po 3 m. 
Celková výška základního typu kotevního stožáru nad terénem je 25,95 m a 26,45 m, převýšené typy jsou 
odstupňovány po 3 m. 
Povrchová ochrana stožárových konstrukcí bude provedena žárovým zinkováním a ochranným nátěrem. 
 

 
Základy 
Blokové základy stožárů budou zhotoveny z betonu kvality C20/25. Žádný základ stožáru nebude mít 
plochu nadzemní části větší než 30 m2. 
 

 
Fázové vodiče 
Nové ocelohliníkové fázové vodiče pro vedení 110 kV budou typu 243-AL1/39- ST1A dle evropské normy 
EN 50182. 
Nové ocelohliníkové fázové vodiče pro vedení 35 kV budou typu 122-AL1/71- ST1A dle evropské normy 
EN 50182. 
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Zemnící lano 
Na nové vedení bude namontováno na špičky stožárů jedno kombinované zemnící lano s optickými vlákny 
(OPGW) typ OPGW AL3/A20SA 92/43 - 11,5 se 24 optickými vlákny.  
 
Izolátorové závěsy 
Kotevní i nosné izolátorové závěsy 110 kV budou sestaveny z keramických tyčových izolátorů typu LG 
60/22/1200 a armatur pro vedení vvn. Pro vedení 35 kV budou použity kotevní i nosné izolátorové závěsy 
 

 
Vývodový portál na TR Hlinsko 
Vývodový portál bude vyroben z rovnoramenných úhelníků vzájemně spojených šrouby nebo svary, a to 
přímo nebo za pomoci stykových plechů. Na všechny profily bude použita ocel S 355J2. 
Maximální výška portálu nad terénem je 25,0 m. 
Povrchová ochrana portálové konstrukce bude provedena žárovým zinkováním a ochranným nátěrem. 
 

 
Uzemnění 
Předepsané hodnoty odporu uzemnění uvádí ČSN EN 50 341-3-19, pro běžnou trať 15 Ω (s odpojeným 
zemnícím lanem), 10 Ω  u stanic do výběhové vzdálenosti 800 m a v místech změny vlnového odporu 
zemnícího lana. Vyšší hodnoty odporů je možné připustit jen při zvlášť nepříznivých podmínkách (viz výše 
citovaná norma vč. Hodnot a řešení). 
Jako hlavní zemnič slouží u celokovových stožárů s betonovými základy patky stožárů - přirozený 
základový zemnič. Toto uzemnění je většinou postačující, je-li číselná hodnota zdánlivého korigovaného 
odporu půdy ve stožárovém místě v hloubce základové spáry, udaná v m, menší než desetinásobek 
maximální povolené hodnoty odporu uzemnění stožáru dle ČSN EN 50 341-3- 19. O zřízení dodatečných 
strojených zemničů je rozhodující výsledek měření odporu uzemnění, provedeného před připojením 
zemnícího lana (min. 6 týdnů po zabetonování). V případě, že hodnota zjištěná měřením bude větší než 
max. přípustná hodnota, zřídí se po dohodě mezi zhotovitelem a odběratelem doplňkové uzemnění 
paprskovými zemnici z pásků FeZn 30 x 4 mm, uloženými v hloubce min. 60 cm. Délka jednoho paprsku v 
zemi je max. 15 m. Přídavné zemniče se neukládají směrem k inženýrským sítím. 

 

Účastnící řízení dle § 85 odst. 1) stavebního zákona 
 
stavebník   
ČEZ Distribuce, a. s,  zastoupen  
ELEKTROTRANS a.s., IČO 25655558, Ing. Milan Soukup 
 
obec, na jejímž území se navržená stavba nachází  
Obec Holetín 
Obec Raná 
Obec Vojtěchov  
Obec Krouna 
Obec Pustá Kamenice 
Obec Borová 
Obec Oldřiš 
Obec Široký Důl 
Obec Kamenec u Poličky 
Město Hlinsko 
Město Polička 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby: 

1. Stavba: Hlinsko-Polička, Venkovní vedení 110 kV dle předložené projektové dokumentace, kterou 
vypracoval autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Ivo Pospíchal - ČKAIT 
1005720 (autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb) pod číslem zakázky 1130 bude 
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umístěna na pozemcích uvedených ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí jak je zakresleno 
v  souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území. 

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků uvedených ve 
výrokové části I. tohoto rozhodnutí v rozsahu předmětné stavby dle mapového výkresu který 
vypracoval Ing. Ivo Pospíchal - ČKAIT 1005720 (autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 
staveb) pod číslem zakázky 1130. 

3. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků nebo 
správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, a ostatních účastníků řízení. 

4. Pro umístění a provedení stavby musí být dodržena stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených 
orgánů a vyjádření správců sítí vydaných k této akci a to zejména: 

4.1. Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí – Vyjádření č.j. Hl 20940/2012/OŽP 
z 23.11.2012 ve znění: 
 Odpadové hospodářství: Vyjádření dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění: Se všemi stavebními odpady musí být též nakládáno v souladu s Metodickým 
návodem odboru odpadů pro řízení demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 
Veškeré odpady, které vzniknou realizací stavby budou tříděny dle druhů a kategorií (ostatní, 
nebezpečné látky budou předány k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich 
převzetí (dle zákona o odpadech musí původce plnit veškeré povinnosti, které mu výše uvedený 
zákon ukládá (§16 zákona, např. vedení evidence). Při nakládání s vytěženou zeminou je třeba 
postupovat v souladu s § 2) odst. 1) písm. j) zákona o odpadech a v souladu s vyhl. č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jestliže v 
souvislosti s výstavbou budou vznikat nebezpečné odpady, původce s nimi může nakládat pouze 
na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým je udělen souhlas k nakládání s 
nebezpečnými odpady. Jestliže bude vybouraný stavební výrobek použit opět jako stavební 
výrobek v místě stavby nebo na jiné stavbě k původnímu účelu, nestává se odpadem není s ním 
nakládáno dle zákona o odpadech). Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další 
použití bezpečné — např. nejsou znečištěny škodlivinami. Odpady vznikající ze základních 
minerálních stavebních materiálů (např. betonové a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je 
vhodné v případě, že je není možné využít jako celek k jejich původnímu účelu využívat nebo 
odstraňovat, až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tornu určených (recyklačních 
linkách). Jestliže v době stavby vznikne mezideponie stavebního odpadu, musí být zabezpečena 
před ukládáním odpadů anonymními osobami. Jestliže v místě stavby vznikne černá skládka, 
odstraní ji na vlastní náklady stavebník. 
Vodní hospodářství: Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách (dále jen „vodní 
zákon“) v platném znění: Usek trasy nového vedení mezi stožáry č. 15 až 28 je veden přes území, 
na kterém jsou stanovena ochranná pásma II. stupně vodních zdrojů podzemních vod (obce Raná 
a Vojtěchov). Stožáry č. 22 až 24 jsou dokonce v blízkosti stanoveného ochranného pásma I. 
stupně vodního zdroje. Ve vymezeném území musí být eliminovány veškeré činnosti, které by 
mohly poškodit nebo ohrozit vydatnost, jakost a nezávadnost předmětných vodních zdrojů. Z 
výše uvedeného důvodu požadujeme před započetím stavby vypracovat a předložit k 
připomínkování a odsouhlasení zejména obcemi (Raná a Vojtěchov) „havarijní plán stavby“ 
v území ochranných pásem. Havarijní plán bude vypracován v souladu s vodním zákonem a vyhl. 
č. 450/2005 Sb. v platném znění a jeho finální podoba bude předložena ke schválení na Odbor 
životního prostředí MÚ Hlinsko. Na území mimo ochranná pásma musí být při realizaci 
předmětné akce rovněž postupováno tak, aby stavební činností nedošlo k ohrožení kvality 
podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ve smyslu § 39 vodního zákona), zejména 
látkami ropného původu. Žádný z betonových základů stožárů nesmí zasahovat do koryt vodních 
toků a dalších vodních děl. 
V případě, že při budování základů dojde k porušení melioračního detailu, bude provedena jeho 
oprava nebo přeložka a vše zaznamenáno do stavebního deníku, popř. protokolárně předáno 
vlastníku pozemku na němž se tato meliorace nachází. Při dodržení našeho vyjádření se stavbou 
souhlasíme. 
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Ochrana zemědělského půdního fondu: Protože trasa nadzemního vedení 110 kV Hlinsko — 
Polička přesahuje území, v němž vykonává působnost Městský úřad Hlinsko jako obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, uděluje souhlas k návrhu trasy podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, Krajský 
úřad Pardubického kraje. 
Ochrana přírody: 
Na území mimo CHKO Žďárské vrchy jako orgán ochrany přírody věcně příslušný podle 
ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, navazujeme na svoje předcházející vyjádření. Nemáme námitek při splnění 
následujících podmínek: 
1. Nové vedení 110 kV bude umístěno do ochranného pásma stávajícího vedení 400 kV 
s maximálním využitím překrytí ochranných pásem obou vedení, a současně výška stožárů vedení 
110 kV nebude větší než výška stávajících stožárů vedení 400 kV. 
2. Protože se stavba dotkne i významných krajinných prvků, musí investor zažádat orgán ochrany 
přírody MÚ Hlinsko (na území, v němž vykonává působnost Městský úřad Hlinsko jako obecní 
úřad obce s rozšířenou působností) před samotným povolením (rozhodnutí podle zvláštního 
právního předpisu) o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku. V 
žádosti bude mj. uvedena přesná specifikace zásahu (jaký zásah bude v území prováděn), 
upřesnění lokality (popis), předpokládané ovlivnění (jakým způsobem zásah ovlivní významný 
krajinný prvek) a dále mapa lokality se zákresem ovlivnění významného krajinného prvku. 
Státní správa lesů: Vyjádření dle ust. § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů‘ v platném znění (dále jen „lesní zákon“): Plánovaná akce se přímo 
dotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa i ochranného pásma lesa. Orgán státní správy lesy 
obdržel dne 9. 11. 2012 žádost o souhlas pro stavbu na lesním pozemku nebo 
v ochranném pásmu lesa podle § 14 odst. 2 lesního zákona.Po prostudování žádosti správní orgán 
konstatoval, že stavbou jsou ve správním obvodu MÚ Hlinsko přímo dotčeny pozemky určené k 
plnění funkcí lesa na ploše 2,1258 ha. S ohledem na ust. § 48a odst. 2 písm. c) lesního zákona jek 
vydání souhlasu a k vydání územního rozhodnutí pro tuto stavbu příslušný 
Krajský úřad Pardubického kraje. Podaní v části týkající se souhlasu k přímému dotčení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa bude Krajskému úřadu Pardubického kraje postoupeno k vyřízení. 
Souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa je v kompetenci MÚ 
Hlinsko (pouze pro správní obvod MÚ Hlinsko!) a je zde v současné době vyřizován. 
 

4.2. Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí – Závazné stanovisko č.j. Hl 
24435/2012/OŽP z 19.12.2012 kde je udělen souhlas za splnění těchto podmínek: 

• Při stavbě bude v maximálním možné míře dbáno na ochranu lesních porostů i pozemků 
určených k plnění funkcí lesů v souladu s lesním zákonem 

• Při vlastní stavební činnosti není přípustné umísťovat na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa skládky materiálu a tyto pozemky nesmí být poškozovány pojezdem stavební 
techniky.  

 
4.3. Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí – souhrnné 

vyjádření č.j. MP/18447/2012/OÚPRaŽP/BV z 26.11.2012 ve znění podmínek: 
Z hlediska § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů: (Rostislav Kárský) 
Ke stavbě je třeba závazného stanoviska příslušného vodoprávního úřadu (z důvodu rozsahu 
stavby dle stavebního úřadu na stavbu bude vydáno stavební povolení). Žadatel požádá příslušný 
vodoprávní úřad o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm.a) a § 104 odst. 9 vodního zákona v 
souladu s ustanovením § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu ke stavbě „Hlinsko — Polička, 
venkovní vedení 110 kV“. Stožáry č. 119, 120 a 121 stavby „Hlinsko- Polička, venkovní vedení 
110kV“ se nachází v blízkosti vodního toku Černý potok a pro stavbu na pozemcích, na nichž se 
nacházejí koryta toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, je nutno stanovit 
podmínky závazným stanoviskem. Náležitosti žádosti o udělení souhlasu včetně požadovaných 
příloh ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o 
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rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 
budou adresovány Městskému úřadu v Poličce, odboru územního plánování, rozvoje a životního 
prostředí, Palackého náměstí 160, Polička který jako příslušný vodoprávní úřad vydá příslušný 
souhlas. 
Přílohy budou následující: 
1) Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, 
schematicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 
1:50 000. 
2) Kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, 
zařízení nebo činnosti. 
3) Dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti. 
4) Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby (Povodí Moravy, s.p.,Dřevařská 
11, Brno). 
5) Vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby (Lesy ČR, 
Správa toků — oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno). 
6) Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních 
předpisů, pokud by mohly být činnostmi, stavbami nebo zařízeními dotčeny. 
7) Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že 
žádost je podána v zastoupení. 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu a není rozhodnutím podle 
předpisu o správním řízení (§ 18, odstavec 3 zákona o vodách) a proto se nelze proti němu 
odvolat. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů: (Martin Roušar, DiS.) 
Věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělské půdního Fondu (MěÚ Polička jen na území 
správního obvodu) je nutné požádat podle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992. Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu o souhlas k trasou vedení.  
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění (dále jen lesní zákon) (Ing. Václav Bros) 
Při posouzení dokumentace s názvem „Hlinsko — Polička, venkovní vedení 110 kV“ je zřejmé, 
že řízení podle zvláštních právních předpisů se dotýká zájmů chráněných 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Z 
tohoto důvodu je nutné požádat příslušný orgán státní správy lesů o souhlas, 
vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas, dále pak 
rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení 
podle § 14 odst. 2 uvedeného zákona.Žádost o souhlas musí mít náležitosti stanovené v § 37 odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Tyto je vhodné doplnit o další podklady 
(např. výpis z katastru nemovitostí na dotčené lesní pozemky, snímek katastrální mapy, vyjádření 
vlastníků dotčených lesních pozemků, projektovou dokumentaci atp.). 
 

4.4. Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí – závazné 
stanovisko č.j. MP/21489/2012/OÚPRaŽP/Bs z 12.12.2012 kde je udělen souhlas podle § 14 
odst. 2 zákona o lesích při splnění následujících podmínek: 

• při realizaci záměru bude dbáno základních povinností při ochraně pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

• pokud záměr přesáhne rámec § 13 lesního zákona, je třeba požádat o vydání povolení 
k odnětí lesních pozemků plnění funkci lesa nebo omezení jejich využívání 

• při stavbě nebudou na lesní pozemky vjíždět mechanizační prostředky a nebude zde 
ukládán stavební materiál 

• nesmí dojít k poškození stojících stromů ani kořenového systému stromů 
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4.5. Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, 
vodoprávní úřad – závazné stanovisko č.j. MP/03005/2013/OÚPRaŽP/BV z 20.2.2013, kde je 
udělen souhlas při splnění následujících podmínek: 

• Budou splněny podmínky vyjádření správce vodních toků v dané lokalitě, kterým jsou 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje Brno, Jezuitská 13, 602 00 
Brno ze dne 11.01.2013 pod č.j. LCR952/006056/2012. 

• Budou splněny podmínky stanoviska správce vodních toků v dané lokalitě, kterým je 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 4.12.2012 pod č.j. 
PM054292/2012-203/Le. 

 
4.6. Městský úřad Polička, Odbor dopravy – vyjádření č.j. MP/18276/2012/OD/OST43/B z 

24.10.2012 ve znění:  
• Dojde-li v rámci akce k potřebě zřídit nové inženýrské sítě v tělese místní komunikace 

nebo její součásti v obci Polička nebo v silnicích II. či III. Třídy ve správním obvodu 
města Poličky, jako obce s rozšířenou působností, je třeba žádat odbor dopravy MěÚ 
Polička, jako příslušný silniční správní úřad, o povolení zvláštního užívání komunikace 
dle §25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4.7. Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlas č.j. KrÚ 

2094/2013/OŽPZ/Bo z 9.1.2013 je udělen při splnění následujících podmínek: 
• termín zahájeni a ukončení prací investor ohlásí v předstihu orgánům OZPF příslušných 

pověřených obecních úřadů (což jsou v tomto případě Městský úřad Hlinsko a Městský 
• úřad Polička). Termín zahájení stavby bude v předstihu oznámen vlastníkům, 

uživatelům, případně nájemcům zemědělských pozemků 
• práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak mohou být 

uplatňovány náhrady škod 
• investor bude postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování dotčených pozemků a aby 

nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na vlastní náklad učiní taková 
opatření, aby nebyla vlivem činnosti spojené se stavbou poškozena funkce případného 
melioračního systému, vybudovaného na dotčených pozemcích. K tomuto účelu si 
investor zajistí vyjádření příslušného Povodí Labe, státní podnik. Případný narušený 
meliorační systém bude na náklady investora uveden do funkčního stavu 

• po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do vhodného stavu k 
zemědělské výrobě a protokolárně předány jejich vlastníkům, případně uživatelům. 

• Předání bude provedeno za účasti orgánu OZPF příslušného pověřeného obecního úřadu 
• pokud bude dočasný zábor potřebný na dobu delší než 1 rok, musí být požádáno o 

vydání souhlasu podle § 9 zákona (působnost pro výměry do 1 ha byla přenesena na 
obecní 

• úřady obci s rozšířenou působností, což jsou v tomto případě Městský úřad Hlinsko a 
Městský úřad Polička) 

 
4.8. Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí č.j. PVZ/14/32442/Ka/0 z 16.12.2014 

ve znění:  
stanovisko K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí: 
a)  Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. 
b)  Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodních toků 
souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu špinění následujících podmínek: 
- Nové sloupy požadujeme umístit do vzdálenosti min 8 m od břehové hrany u významných 
vodních toků (Krounka, Žejbro) a u drobných vodních toků (DVT) min. 6 m od břehové 
hrany.Tato vzdálenost může být v některých případech nedostačující, z důvodu přirozeného 
pohybu koryta vodního toku, proto je nutné tyto sloupy umístit i do větší vzdálenosti. 
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- Dle § 52 Vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění je povinností vlastníků staveb 
sousedících s vodním tokem dbát ve veřejném zájmu o jejich statickou bezpečnost, celkovou 
údržbu a zabezpečit je proti škodám působeným vodou, chodem ledů apod. 
c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku 
státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu 
bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního 
nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem 
(stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s 
Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, 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. 
Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za 
případné škody vzniklé průchodem velkých vod. 
Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem 
souhlasíme. 
V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke 
které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho 
organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování 
důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. 
 

4.9. Povodí Moravy s.p. – stanovisko č.j. PM054292/2012-203/Le z 4.12.2012. 
• Při přechodu el. kabelového vedení přes DVT Na Kateřině (viz. výkr. Č. 3 ET 11 348) v 

říčním km 0,096 a přes DVT IDVT 10187081 (viz. výkr. Č. 3 ET 11 348) v říč. km 
0,330 respektovat CSN 75 21 30 „Kříženi a souběhy vodních toků S dráhami, 
pozemními komunikacemi a vedeními“. 

• Žádný z nadzemních objektů (včetně stožárů nového vedeni) nebude situován v 6-ti m 
manipulačním pásmu toků.V odůvodněných případech lze při výkonu správy užívat 
pozemky sousedící s korytem vodního toku v šířce až 6 m — viz. 5 49 odst. 2) písm. c) 
zákona Č. 254/2001 Sb. o vodách, ve zněni pozdějších předpisů. 

• Min. 15 dnů před zahájením zemních prací na přechodu el. kabelového vedení přes DVT 
Na Kateřině Sr I 7i a DVT IDVT - 10187081 bude vyrozuměno (objednatelem nebo 
zhotovitelem prací) Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem. 

• Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném 
technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky 
odbouratelných olejů. 

• Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti DVT Na Kateřině Sr I 71 a DVT IDVT 
- 10187081 parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami. 

• V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod je třeba m.j. bezodkladně informovat Povodí Moravy, s.p., dispečink 
(tel. 541 211 737) a odbor ZP při MěU Polička. 

• Stavbou nebudou dotčeny břehové porosty.(V opačném případě tuto skutečnost s námi 
samostatně projednat) 

• Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v předpokládaném 
záplavovém území DVT Na Kateřině Sr I 7i a DVT IDVT —10187081. 

• Jako účastníci správního řízeni budeme přizváni k předávacímu řízeni mezi 
objednatelem a zhotovitelem, kde nám bude předáno geodetické zaměření přechodu el. 
kabelového vedení 

• přes DVT Na Kateřině Sr I 7i a DVT IDVT - 10187081 (geometrický plán) - podklad 
pro vedení TPE. (Seznam souřadnic bodů doložit v S-JTSK). 
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4.10. Povodí Moravy s.p. – stanovisko č.j. PM057750/2014-203/IN z 11.12.2014. 
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce DVT následující stanovisko: 
a)  z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti 
povodí Moravy. 
b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek uvedených ve stanovisku č.j. PM054292/2012-203/Le ze 
dne 4.12.2012, tzn. stanovisko je nadále platné, v plném rozsahu. 
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo 
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu. 

 
4.11. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření zn. 1072725391 z 12.2.2015 (výňatek). 
Souhlasíme s PD, ÚŘ, SP a technickým řešením stavby za níže uvedených podmínek: 
V zájmovém prostoru se nachází podzemní kabelové vedení NN a VN 35kV ve správě ČEZ Distribuce, a. 
s. Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno 
respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření odd. Dokumentace, ČEZ Distribuce, 
a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou k nahlédnutí a stažení na našich 
internetových stránkách. 
V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových vedení NN a VN 35kV a musí být 
zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu. 
Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních kabelových vedení NN a VN 35kV, ani stávajícího 
uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN a VN, a to 1 m od jejich pláště. 
Kříženi podzemních kabelových vedení NN a VN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, 
že bude kabelové vedení NN a VN uloženo v betonových kabelových žlabech, v minimální hloubce 1 
metr a v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a 
uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby. 
Na třech požadovaných místech v k.ú. Polička a Borová u Poličky musí být podzemní kabelové vedení 
VN či NN vzdáleno min. 5 metrů od betonových základů stožárů. 
Při možném kontaktu s kabelem je nutné kontaktovat ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchovou službu 
Svitavy na lince 840 840 840 (+ vytýčení stávajících kabelů), a v případě poruchy na lince 840 850 860. 
Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních 
prostředků. 
V případě požadované přeložky stávajícího kabelového vedení NN či VN 35kV musí být toto řešeno 
standardním způsobem - podáním samostatných žádostí o přeložku zařízení distribuční soustavy NN/VN. 
Nutno zažádat o vyjádření / souhlas s činností v ochranném pásmu !!! 
 
4.12. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. – souhlas  zn. 1072903313 z 25.2.2015 (výňatek). 
S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového 
vedení NN a VN 35kV souhlasíme za těchto podmínek: 

• ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou 
stranách krajního kabelu 

• požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN a k jeho 
provozování a údržbě 

• nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a VN a uzemňovací soustavy 
• musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005 
• zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí byt prováděny zásadně ručně, bez použití 

mechanizace 
• v případě poruchy kabelu NN a VN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor 

stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního 
stavu, na vlastní náklady 

• kabelové vedení NN a VN 35kV nesmí být dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi 
• na třech požadovaných místech v k.ú. Polička a Borová u Poličky musí být podzemní kabelové 

vedení VN či NN vzdáleno min. 5 metrů od středu stožárů a dodrženo ochranné pásmo kabelů při 
výstavbě betonových základů stožárů 



Č.j. Hl 17347/2015/SÚ str. 11 

 

Adresa:  
Město Hlinsko 
Poděbradovo náměstí 1 
539 23 Hlinsko 

Tel: 469 315 311 
Fax: 469 319 255 
E – mail: mesto@hlinsko.cz 

Bankovní spojení: 
KB Chrudim 
19–623531/0100 
IČO: 00270059 

Spisová značka: S-
SÚ/13/3696/2013/ 

Strana 11 (celkem 84) 
 

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ 
Distribuce, a. s. objednáním na lince 840 840 840 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / PPS Svitavy (dle 
platného vyjádření). 
V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem 
požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / PPS Svitavy, nebo 
požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu. 
Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace 
povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s 
umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby. 
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU 
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedeni řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách 
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přistup k těmto zařízením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat 
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 
458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně 
seznámit pracovníky, jichž se to tyká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 
dokumentace. 
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací a pří zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a 
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, 
ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 
minimálně 3 pracovní dny předem. 
6.Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 
7.Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého 
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. 
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto 
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo 
nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 
9.Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti 
mechanickému poškození. 
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
11.Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžité nahlášeno na Linku 
pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma 
nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení 
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provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude 
provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s 
činností v tomto pásmu. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 

 
4.13. Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební zpráva Pardubice – 

závazné stanovisko č.j. MOCR 28332-868/2014-6440 z 20.11.2014.ve znění (výňatek):  
• Nejvyšší vodič a stožáry po obou stranách budou opatřeny, ve smyslu předpisu 

Ministerstva dopravy ČR L-14 „Letiště“, denním výstražným překážkovým značením 
(tj. vedení červenobílými koulemi a stožáry červenobílým nátěrem) v místě všech 
křížení silnice I. Tř. č. 34 

• Před vydáním kolaudačního souhlasu požaduji o zaslání geodetického zaměření 
z důvodu zanesení objektu (nové letecké překážky) do databáze překážek leteckých map 
a potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena nočním výstražným překážkovým 
světlem. 

• Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je 
nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území 
vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.  

 
4.14. ČEPS, a.s. – souhlas zn. 2857/11/CHD/Sv z 9.12.2011, ČEPS, a.s. – souhlas zn. 

398/12/CHD/Sv z 13.3.2012 a ČEPS, a.s. – souhlas zn. 117/15/KOC/Ro/5 z 10.2.2015 
(výňatek): 

1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení svedením V413 musí respektovat podmínky vyplývající z 
energetického zákona, zákona Č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí 
být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 
33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 736005, ČSN EN 50110-1, PNE 330000-6, ČSN 332000. 
2) V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování 
mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál. 
3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení V413 oproti předložené výše 
uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako 
provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti. 
4) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a 
nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedeni 400 kV. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na 
straně zhotovitele výše uvedeného záměru. 
5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava. 
6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení. 
7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona. 
8) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné 
vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí 
nejpozději k 30. 6.předchozího roku. 
9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce 
prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, právními předpisy o 
bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném 
pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny 
ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od 
skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu. 
10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém 
vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno. 
11 )Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, 
as., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52,  Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a 
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úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení V413 (technická zpráva, přehledná situace 
umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného 
provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest). 
 

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.) 
12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k 
energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a 
oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor 
musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 
25m na obě strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a 
dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). 
 

PLOT 
13) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení V413 umístit za předpokladu, že 
bude provedeno z nevodivých materiálů, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. 
Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena 
ustanovení ČSN 33 3300 a OSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti 
vedení 400 kV musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném 
pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena 
tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do ochranného pásma 
vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedeni a udržování zodpovídá žadatel. 
14) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení 
vzniklé v souvislosti s prováděnou činností. 
15) Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a energetický 
zákon těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu 
a k ochraně života, zdraví a majetku osob zákon zřizuje ochranné pásmo vedení. Ochranné pásmo je 
souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti od krajního vodiče (případně svazku) na každou stranu měřené kolmo na vedení. Pro vedení 
400kV vystavěná po 1.1.1995 činí toto ochranné pásmo 20m. Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo 
postaveno před tímto datem, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického 
zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., a činí 25m (pro 400 kV) od 
krajního vodiče (případně svazku) na každou stranu měřeno kolmo na vedení, 
 

SILNICE + KŘÍŽENI S VEDENÍM-posouzení křížení 
16)Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení V413 rekonstruovat nebo jinak 
upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a 
fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení 
souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Dokumentaci posouzení doporučujeme 
zpracovat od jedné z těchto společností: EGEM s. r. o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4 nebo 
Elektrotrans, a.s., Ringhofferova 115/1, 150 21 Praha 5 — GA Energo technik s. r. o., Orlík — Na Střílně 
AB, 330 11 Plzeň — Třemešná, SAG Elektrovod a.s., Traťová 1, 619 00 Brno.Vypracovaná dokumentace 
bude naší společnosti předložena k odsouhlasení společně s žádostí o udělení souhlasu pro činnosti v 
ochranném pásmu vedení. Při výpočtech dle normy ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19 se musí 
počítat s teplotou fázových vodičů vedení V413 + 80°C. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde 
ke zvýšení nivelity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné 
vzdálenosti v místě křížení. 
 

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno: 
- zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení 
včetně provádění zemních prací; 
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je 
bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1; 
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla 
přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50 110-1; 
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení; 
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- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního 
paprsku s fázovými vodiči vedení; 
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny; 
- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m; 
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, 
vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v 
případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou. 
 
Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných 
zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení 
souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se 
souhlas vydává. 
 
4.15. RWE Distribuční služby, s.r.o – vyjádření zn. 2001054797 z 13.2.2015. (výňatek): 
K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA 
PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ: 
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: 
STL plynovody PE dn 63, Polička, ul. Na Vyšehradě 4 STL přípojky - viz, situace upozorňujeme na 
plánovanou výstavbu STL přípojek v ul. Na Vyšehradě (v situaci vyznačeny žlutou barvou). 
STL plynovody PE dn 160, dn 50, Široký Důl 
STL plynovody PE dn 160, dn 50, Oldřiš 
STL plynovody PE dn 50, dn 63, Borová 
STL plynovody PE dn 90, Rychnov 
STL plynovod PE dn 110, Krouna + STL přípojka pro č.p. 2 
STL plynovod PE dn 110, Vojtěchov 
Upozorňujeme na STL přípojky ve výše uvedených obcích, na které se vztahuje ochranné pásmo. 
Na základě předložené situace byl předán informační zákres v M 1:1000. 
Požadujeme, aby základové patky stožárů byly umístěny min. 1 m od plynovodu práce byly prováděny 
výhradně ručním způsobem. 
 

V místě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření: 
• v místě křížení bude zemnící síť uložena v tvárnicové chráničce nebo korýtku vysypaném pískem 

v délce 1 m od potrubí na obě strany -křížení bude kolmé 
• odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení bude min. 0,3 m  
• uvedená opatření slouží k zamezení vlivu provozu zemnící sítě na plynárenské zařízení 

 

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Bohuslav Hubička): 
K Vašemu požadavku sdělujeme, že v trase venkovního vedení Hlinsko - Polička (dle předložené situace) 
procházejí vysokotlaké (dále jen VTL) plynovody DN 100 a DN 150, PN 40. 
Je proto nutné činnost v těchto lokalitách řešit dle zákona 458/2000 Sb, TPG 702 04 a ČSN EN 1594. 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu. 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN ISO je 20 m na obě strany od plynovodu. 
Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu. 
Při realizaci venkovního vedení 110 kV požadujeme dodržet následující podmínky: 
 

Venkovní vedení ve stávající trase: 
-  při rekonstrukci stávajícího venkovního vedení VN - zachovat stávající vzdálenost od VTL plynovodu; 
- výměnu sloupů kus za kus na stejném místě - zachovat stávající vzdálenost sloupů od VTL plynovodu; 
- uzemnění vést směrem od VTL plynovodu; 
 

Venkovní vedení v nové trase: 
- nové venkovní vedení v nové trase vést v souběhu s VTL plynovodem mimo bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu (15 m nebo 20 m od plynovodu - dle dimenze plynovodu); 
- nové sloupy na nových místech umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (dle dimenze 
plynovodu); 
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- v případě, že nelze dodržet bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, souhlasíme s umístěním nového 
sloupu ve vzdálenosti min. 10 m od VTL plynovodu; 
- uzemnění sloupů vést směrem od VTL plynovodu (naše zařízení je katodicky chráněné); 
 

Všeobecné podmínky: 
- případné výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od 
plynovodu) provádět zásadně ručně; 
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.); 
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; 
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; 
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní 
pásmo VTL plynovodu (15 m nebo 20 m od plynovodu); 
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným 
způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou 
páskou); 
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových 
stránkách www. rwe-ds,cz. 
Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí "Hlinsko - Polička, venkovní vedení 110 kV" 
souhlasíme. 
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy 
pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení. 
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení 
stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného Inspektora, stavebník požádá 
RWE GasNet, s.r.o. před jedním zvýše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové 
dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i 
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze. 
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako 
zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. 
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který 
činí: 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu 
 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 
2) Stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení 
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, 
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé 
změně projektu nebo stavby {zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové 
stanovisko k této změně. 
3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 S5). Při žádosti uvede 
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy 
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj 
náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být 
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vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti 
stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení. 
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení 
uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození 
plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito 
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno 
proti Jeho poškození. 
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že 
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie, 
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 
10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a 
kontakt naleznete na www.rwe-ds. cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši 
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy 
v místě styku stavby s PZ. 
11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, 
TPG 702 04. 
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
16)Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na 
adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktní-systém/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy 
plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55. 
 
4.16. Technické a energetické služby Polička s.r.o – vyjádření č.j. č.j. 89/2014/Jo z 14.11.2014 

(výňatek): 
• Vaše firma, investor, která bude realizovat výše uvedenou akci je povinna učinit následující: Při 

zásahu do tělesa místní komunikace, chodníku a zeleného pásu: 
• Uvést povrchy narušených komunikací, chodníků a zelených pásů do původního stavu celé na 

svůj náklad 
• Zásah do tělesa místní komunikace a chodníku bude proveden jen v nejnutnějším rozsahu 
• Bude provedeno proříznutí krytu místní komunikace 
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• Zásyp výkopu bude proveden po vrstvách a řádně hutněn. V zeleném pásu poslední vrstvu 
zasypat ornici a zaset. 

• Doložit zápisem ve stavebním deníku, způsob zhutnění zásypu, druh a výšku použitého materiálu 
krytu komunikace 

• Provést zkoušku hutnosti zásypu dle přiloženého technologického postupu a doložit protokolem o 
zhutnění překopu 

• V travnatých plochách uložit odděleně zeminu výkopu, aby bylo možno oddělit ornici od 
podorničních vrstev 

• Na zásah stavby do místní komunikace si investor vyžádá souhlas správce místních komunikací 
ke způsobu přechodu / překop, protlak / 

• Vydáváme souhlas k překopu místní komunikace. Práce budou probíhat pouze s krátkodobým - 
dočasným omezením provozu na komunikaci a žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě 
zásahu do silničního tělesa. 

• Komunikace bude provizorně upravena zasypáním a zhutněním překopu a v termínu stanoveném 
v rozhodnutí Silničního správního úřadu bude konečná úprava místa zásahu předána správci 
komunikací.  

• Předání stavby se zásahem v místních komunikacích a zeleném pásu se vyznačí do stavebního 
deníku. Správce tyto práce převezme podpisem ve stavebním deníku ke každému zásahu, 
případně vydá jiný zápis a to v termínu určeném v Rozhodnutí Silničního správního úřadu pro 
provizorní a konečnou úpravu povrchů 

• Na propadnutí povrch« po výkopu bude poskytnuta záruka po dobu 48 měsíců od uvedení 
povrchu do původního stavu 

• Případné odkrytí žulové nebo kamenné dlažby pod asfaltovým povrchem je stavebník povinen 
nahlásit a dlažbu předat správci komunikací 

• Úprava povrchů vozovek a chodníků bude řešena dle přiloženého technologického postupu. 
Spáry řezů asfaltu budou překryty asfaltovou páskou. 

• Není povoleno provádět povrch z obalovaného kameniva - recyklátem 
• Při zabudování pevných překážek do povrchu chodníku musí být zabezpečena průjezdnost z 

důvodu zimní údržby 
• Zemní práce do vzdálenosti 2m od paty kmene budou prováděny výhradně ručně 
• Při zemních pracích nesmějí být přetnuty ani poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm; 

kořeny do max. průměru 3 cm, které je nezbytné přerušit, je třeba ostře přetnout a místa řezu 
zahladit; kořeny o průměru větším než 2 cm přetnuté při provádění prací budou ošetřeny 
prostředky na ošetření ran 

• Obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním, zásypové materiály musí svou zrnitostí a 
zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné 1c regeneraci poškozených kořenů 

• Bude řešena ochrany dlažby před poškozením kořenovým systémem stromů - např. propustná 
protikořenová fólie 

• V zimním období, tj. od LIL do 31.3. následujícího roku, není povoleno provádět výkopové práce 
na místních komunikacích a v travnatých plochách 

Vaše firma, investor, která bude realizovat výše uvedenou akci, je dále povinna učinit následná opatření a 
plnit podmínky : 

• respektovat při výkopových pracích nosnost místních komunikací, ten.: nevjíždět mechanismy na 
místa pro provoz mechanismů neuzpůsobená 

• komunikace zanesené stavebním a jiným odpadem budou průběžně čištěny a udržovány tak, aby 
nevznikla zhoršená schůdnost a sjízdnost a po skončení prací bude provedeno kompletní 
vyčištění a umytí komunikací. 

1. Příslušný Stavební úřad žádáme, aby naše podmínky zařadil do územního rozhodnutí, případně 
stavebního povolení uvedené stavby. 
2. Příslušný Silniční správní úřad žádáme, aby naše podmínky zařadil do rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání komunikace. 
Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání a jeho kopii zařaďte do všech paré projektu. 
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4.17. COMA s.r.o – vyjádření zn. VO/2011/124  z 6.1.2015 (výňatek): 
V blízkosti zájmového území mezi body R34-R36 se nachází soustava podzemního kabelového rozvodu 
(dále jen SPKR) v majetku naší společnosti. Přikládám polohu SPKR v souboru DGN. Souhlasíme s výše 
uvedenou akci za předpokladu splnění těchto podmínek: 
1. Podzemní soustavu kabelového rozvodu je nutné zakreslit do všech paré projektové dokumentace 
stavby, 
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby vytýčení všech vedení SPKR a zařízení v souladu 
s § 18, vyhl. 324 - 1990 Sb. 
3. Vytýčení SPKR provede za firmu COMA s.r.o. odpovědný pracovník p. Václav Ohlídal, Masarykova 
8, 572 01, Polička, tel.: 468 002 472, tel.: 724 712 003 za úplatu, dle platného ceníku výkonů. Termín 
vytýčení je třeba objednat 14 kalendářních dní předem. 
4. Pří stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení SPKR ve volném terénu chránit před poškozením 
zejména před přejížděním aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení SPKR lze provést panely nebo 
jiným způsobem, po dohodě s odpovědným pracovníkem fy. COMA s.r.o. 
5. V místě vjezdu, chodníku určeného pro vjezd motorových vozidel, parkoviště, nové komunikace apod. 
je třeba vedení SPKR uložit do betonových žlabů s krytem nebo chráničky, pro zajištění ochrany SPKR 
proti poškození. 
6. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, je nutné prokazatelně seznámit s výskytem sítí SPKR 
fy. COMA s.r.o. odpovědnou osobou stavby. Dále je zapotřebí upozornit je také na možnou odchylku 
SPKR +/- 30 cm oproti výkresové dokumentaci. 
7. V pásmu do 1 m od krajů vyznačeného vedení je zapotřebí provádět zemní a výkopové práce bez 
použití mechanizace nebo nevhodných nástrojů, které by ji mohly poškodit. 
8. Při zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci se skutečností požadujeme zastavit práce a 
skutečnost neprodleně oznámit odpovědné osobě, p. Ohlídalovi, který je oprávněný věc projednat a určit 
další postup Toto opatření může výrazně snížit riziko poškození SPKR. 
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí se SPKR budou provedeny podle platných norem, zejména ČSN 
73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a norem souvisejících, ČSN 
33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových 
vedení VN, VVN a Z VN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochrana vodiče. 
10. Při realizaci stavby dbejte na to, aby se stávající SPKR nezměnila hloubka uložení nebo její 
prostorové uspořádání bez vědomí fy. COMA s.r.o., také na to, aby nad trasou nevznikaly skládky a 
vůbec okolnosti, které by bránily k přístupu ke kabelu (stavby, skladování strojů atp.) Při odkrytí SPKR 
zabezpečte jeho ochranu proti poškození nebo odcizení či prověšení. 
11. Pokud dojde k odkrytí vedení, kontaktujte odpovědnou osobu, p. Ohlídala, aby před záhozem 
zkontroloval opětovné správné uložení SPKR v pískové loži, uložení výstražné fólie, popř. zhutnění trasy. 
Teprve pak je možné pokračovat v záhozu výkopu. Při nedodržení této podmínky budou všechny zjištěné 
závady odstraněny na náklady investora stavby, 
12. Pokud při stavbě dojde k poškození SPKR, je nutné neprodleně tuto skutečnost oznámit na dohledové 
centrum fy COMA s.r.o., tel.: 468 002 440 nebo 603 484 440, pracovníkovi konajícímu službu. 
13. Při poškození SPKR, které bude zjištěno i dodatečně, bude po investorovi stavby požadována úhrada 
všech vynaložených nákladů na odstranění tohoto poškození. 
14. Před uvedením stavby do provozu žádáme o předložení zaměření stavby na elektronickém nosiči dat 
popř. jeho poslání na email: vyjadreni@unet.cz 
15. Toto vyjádření je platné od data vystavení 365 kalendářních dní, pokud obsahuje razítko a podpis 
oprávněného pracovníka. Po překročení této lhůty pozbývá vyjádření platnosti. 
 
4.18. VS Chrudim a.s. – vyjádření zn. 59/TD/12 ze dne 25.1. 2012 a VS Chrudim a.s. – vyjádření 

zn. 83/TD/15 ze dne 30.1. 2015. (výňatek): 
V zájmovém prostoru se nachází vodovodní řady z PVC 225, 160 a 110 mm ve správě VS Chrudim, a.s. 
Tyto řady je nutné respektovat, to znamená dodržet min. odstupovou vzdálenost, a to: 
1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v 
křížení dle CSN 736005. 
2. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými 
dřevinami (vyjma keřů} a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 2,0 m. 
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Před zahájením dalšího stupně projekčních prací je nutné požádat zástupce provozu v Hlinsku (p. Petr tel: 
603899851) o vytyčení těchto řadů přímo v terénu, zákres je pouze orientační. 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou tyto vodovodní řady poškodit, je prováděcí 
organizace povinna učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to: 
1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Hlinsku o zahájení prací, a to nejméně 15 
dnů předem. 
 2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodních 
řadů v naší správě. (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k 
jeho poškození). 
3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi. 
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí 
organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od 
osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky 
apod.). 
5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem 
budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Hlinsku přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému 
poškození. 
6. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento 
provoz. 
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce". 
 
4.19. Drážní úřad – souhlas zn. MP-SOP0348/13-2/So z 4.3.2013 (výňatek): 
Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:  
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny 
této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 
2. Stavbou nesmí být nepříznivé ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky 
při provádění stavby v obvodu dráhy — tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky 
kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 
4. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad 
vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 
Tento souhlas:  
Je závazným stanoviskem podle § 149 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
které platí k žádosti o územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby v souladu s § 4. 
odstavce 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů 
vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení. 
 
4.20. ČD Telematika a.s. – souhrnné stanovisko zn. 3538/2015-0 z 18.2.2015 (výňatek): 
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.r.o.: 
ČD Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištěni 
provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízeni telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní 
cesty s.o. ( dále jen SŽDC ) 
Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku 
SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality 
telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí: 

• aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace 
pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném 
vyhláškou č.14612008Sb. a upřesněnou směrnici SŽDC 1112006. 

• aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v 
souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

• písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádřeni, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů 
předem, 
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• před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
přímo ve staveništi (trase), 

• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), 
• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) 

od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 
• upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali 

zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení 
(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), 

• řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, 
zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení, 

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

• aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho 
zakrytím po vrstvách (záhonem} a vyzvala ČD Telematika a.s., Servis kabelových Pardubice, 
Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, Dryml Radovan, tel.: +420 602 469 218, Jasanský Jan, 
tel.: +420 724 815 170 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) 
viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, 

• nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přistup 
ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou 
trasou, 

• při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedeni byla dodržena ČSN 73 6005 
„Prostorové uspořádáni sítí technického vybavení“ 

• při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 ‚Zemní práce' zejména čl.20 a 21, ČSN 
33 2160 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedeni a zařízení před nebezpečnými vlivy 
trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče“ 

• neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
organizaci ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí Česká Třebová. Dlouhý Vlastimil, tel. 420 
602760627, Jasanský Jan, tel. +420 724 815 170, HELP DESK, tel: +420 972 110 000. 

• ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke 
kolaudačnímu řízení, 

• aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O 
elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., 
Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek., 

• provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizaci, jejíž 
pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávněni k práci na železničním 
telekomunikačním zařízeni, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné 
způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC 
(zejména Směmice SŽDC č.50). Toto (časové omezené) oprávnění lze získat složením příslušné 
odborné zkoušky u ředitelství SŽDC. 

• vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo 
jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah, 

• s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení 
(zařízení), je nutné ověřit výškové umístěni vedení (zařízení) ručně kopanými sondami. 

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákonu 127/2005 Sb., O 
elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách. 
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa 
železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, 
Malletova 10/2363. 
 

4.21. ČD Telematika a.s. – souhrnné stanovisko zn. 21645/2014-0 z 28.11.2014. 
Stavbou dojde v žkm cca 29,500 -30,400 ke styku s kabelem DK 47, viz. kabelové listy (stožáry č. 118-
122).  
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Před zahájením prací požádejte pracovníky SKS o vytýčení, kde na místě samém bude řešena ochrana 
kabelu DK47. 
V případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob ochrany popř. 
přeložky s pracovníkem SKS Pardubice Vlastimilem Dlouhým mob. 602 760 627, e-mail: 
vlastimil.dlouhy@cdt.cz.  
O vytyčení požádejte pracovníky SKS Pardubice před započetím zemních prací na základě objednávky. 

 
4.22. Ředitelství silnic a dálnic – vyjádření č.j. 000017/38200/3/Ho/2012 z 20.12.2012 (výňatek). 
Vyjádření k předložené projektové dokumentaci včetně jejího doplnění s okótováním nejnižší podjezdné 
výšky nad silnicí 1/34 při křížení nového vedení 110kV (jedná se o křižovatky mezi stožáry Č. 99-100, 
115- 116, 143-144, 153-154) nemáme námitek. Trasa nového vedení se nedotkne vlastní stavby silnice 
1/34. V průběhu vlastní montáže a demontáže v rámci stavby venkovního vedení 110kV nesmí dojít k 
ohrožení BESIP na silnici 1/34, znečištění a poškození vozovky 1/34.  
V případě škody na vybavení silnice 1/37 včetně jejího příslušenství musí být tyto zhotovitelem prací 
VČE-montáže, a.s. bezodkladně odstraněny, včetně znečištění. 
 
4.23. Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j. POS  185/12 z 3.10.2012 (výňatek). 
Na základě předložené situace stavby s nákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující 
vyjádření: 
1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného 
vyjádření o existenci SEK (189180/11). 
2) Stávající metalické a optické kabely společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., které se dostanou do 
kolize s nově stavěnými sloupy vedení 110 kV, budou přeloženy mimo tyto sloupy.K stavebnímu řízení 
investor předloží projektovou dokumentaci vynucené překládky. 
3) Investor musí se společností Telefónica Czech Republic, a.s. uzavřít min. 2 měsíce před zahájením 
stavby smlouvu o provedení vynucené překládky. 
4)Ke kolaudačnímu řízení stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o 
kontrole předmětného tel. zařízení. 
 
4.24. Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. IIG/02/22/2013/CRKRO z 22.2.2013 a 

Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. IIG/01/13/2015/CRKRO z 13.1.2015. 
(výňatek): 

Na zájmovém území se nachází základová stanice ozn: CRKRO naší společnosti. Během realizace 
uvedené akce vaší společnosti nesmí dojít k porušeni trasy přípojky NN a funkčnosti naší základové 
stanice. 
 
4.25. Ministerstvo životního prostředí – Souhlasné stanovisko k posouzení vlivu provedení 

záměru na životní prostředí č.j. 3681/ENV/11 z 31.1.2011 (výňatek): 
 

Podmínky souhlasného stanoviska: I. Opatření pro fázi přípravy  
1.  V rámci další projektové přípravy pro doporučenou upravenou variantu upřesnit její vedení 
v rámci ochranných pásem vodních zdrojů s tím, že řešení lokalizace stožárových míst a postup výstavby 
bude respektovat výsledky hydrogeologického průzkumu a jím stanovených opatření k eliminaci vlivů na 
vydatnost a jakost těchto vodních zdrojů, realizace záměru je podmíněna souhlasem hydrogeologa. 
2. V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace (zejména 
místní, obslužné a dočasně vybudované) v rámci stavby včetně údajů o tom, kde s ohledem na 
dopravovaný materiál budou nezbytné jejich úpravy. 
3.  Požadované návrhy úprav (zejména zpevnění komunikací, jejich rozšíření, případné 
požadavky na kácení dřevin podél komunikací) budou předloženy příslušnému orgánu ochrany přírody, a 
to včetně návrhů následných nápravných opatření. Dodavatel stavby je povinen přepravní trasu projednat 
s dotčenými obcemi. 
4. V rámci další projektové přípravy zpracovat inženýrsko-geologický průzkum. 
5. Součástí další projektové přípravy zvolené varianty vedení 110 kV po konečném zaměření 
trasy bude podrobný dendrologický průzkum kácených mimolesních porostů dřevin včetně zhodnocení 
zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou. 
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6. V dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah 
zásahů do porostů dřevin, v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný biologický dozor v 
průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu ochranářsky významných druhů živočichů 
na staveništi a manipulačních plochách) a při kácení mimolesních prvků dřevin. 
7. V dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo 
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a 
krajinářství — ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany 
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do plánu organizace výstavby promítnout situace se 
zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení stavenišť. 
8. Neumísit sloupy vedení 110 kV v rámci vybrané varianty do lokalit zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, v dalším stupni projektové dokumentace ověřit umístění sloupů vedení 110 kV 
mimo přírodě blízká stanoviště. 
9. Stožáry umisťovat mimo další lokality, které je možno pokládat za lokality potenciálního 
výskytu zvláště chráněných či regionálně významných druhů rostlin. 
10. Aktualizovat v jarním aspektu doprůzkum vytipovaných lokalit umístění stožárů pro 
zvolenou variantu z hlediska aktuálního botanického průzkumu. 
11. V posledním vegetačním období před přípravou území provést zoologický doprůzkum v 
dotčených prostorech skladebných prvků územního systému ekologické stability a hodnotnějších přírodě 
blízkých stanovišť v trase včetně přírodním poměrům bližších ploch lesních porostů, na základě tohoto 
doprůzkumu specifikovat opatření k nakládání s doloženými populacemi zvláště chráněných nebo 
regionálně významných druhů živočichů. 
12. Pro ochranu ptáků realizovat na všech nově stavěných stožárech odpovídající technická 
opatření, spočívající především v tom, že u nosných sloupů budou použity závěsné svislé izolátory a 
konzole nad nimi bude osazena ochrannými tyčemi proti dosedání velkých druhů ptáků, případně budou 
konstrukčně řešeny ptačí armatury. 
13. Specifikovat případné úseky vedení 110 kV, kde bude na vodiče instalována opticko -
akustická signalizace dle metodické příručky Českého svazu ochránců přírody č. 15 „Ochrana ptáků před 
zraněním na venkovních elektrických vedeních". 
14. V případě prokázání rizika narušení porostní stěny lesa na severovýchodní straně silnice 1/34 
v úseku Velké paseky — Cerkytle, požádat provozovatele české energetické přenosové soustavy o 
výjimku pro zkrácení min. osové vzdálenosti stávajícího vedení 400 kV (V413) a nového vedení 2x110 
kV+1x35 KV. 
15. V úseku Hlinsko (Medkovy kopce) — Rychnov (úsek 3A a 3B) bude nové vedení 110 kV 
umístěno do ochranného pásma stávajícího vedení 400 kV (V413) s maximálním využitím překrytí 
ochranných pásem obou vedení. Současně výška stožárů nového vedení 110 kV nebude větší než výška 
stávajících stožárů vedení 400 kV. 
16. V úsecích procházejících ochranných pásmem vodních zdrojů Raná, Vojtěchov a Borová — 
Svatá Kateřina řešit lokalizaci stožárových míst a postup výstavby na základě výsledků 
hydrogeologického průzkumu a podle jím stanovených opatření k eliminaci vlivů na vydatnost a jakost 
těchto vodních zdrojů. 
17. Vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur. 
18. Podrobně specifikovat všechny trvalé a dočasné zábory pozemků určených k plnění funkcí 
lesa na základě důsledného prověření všech možností důsledné ochrany lesních pozemků. 
19. Předložit kompenzační opatření za trvalý zábor pozemků určených pro plnění funkcí lesa. 
20. Specifikovat veškeré pozemky, kde stavba bude realizována v ochranném pásmu lesa a 
zajistit důslednou ochranu okrajů lesních porostů. 
21 Striktně plnit veškeré podmínky stanovené orgánem státní správy lesů se zásahem do 50 m 
ochranného pásma lesa, zejména případný monitoring zdravotního stavu lesa s ohledem na možné změny 
hladiny podzemní vody. 
22. Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek 
škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměr. Tyto budou 
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadového hospodářství. 
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23. Upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob 
využití respektive odstranění. 
24. Specifikovat předpokládané nároky na vodu v etapě výstavby a způsob zajištění dodávek 
této vody. 
25. V rámci plánu organizace výstavby jednoznačně vyloučit přejezdy přes koryta a přilehlé 
nivy. 
26.  Zařízení staveniště řešit zásadně mimo prostory skladebných prvků územního systému 
ekologické stability, plochy významných krajinných prvků a cenných segmentů krajiny. Příjezdové trasy 
k jednotlivým stožárovým místům vymezit s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou zástavbu a 
narušení funkcí lesa. 
27 Stožáry umisťovat mimo nejhodnotnější území vymezených funkčních biocenter respektive 
biokoridorů. 
28. Stožáry umisťovat mimo údolní nivy vodních toků, v bezpečné vzdálenosti od břehové hrany 
a mimo ochranná pásma vodních zdrojů 1. stupně. 
29. Pro územní řízení bude pro doporučenou upravenou variantu doložen souhlas podle § 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
30.Ve vybrané variantě respektovat a zohlednit požadavky vyplývající z existence ochranných pásem 
vzletového a přistávacího prostoru letišť Polička a Skuteč. 
 

II. Opatření pro fázi výstavby  
31. Před zahájením stavby provést místní šetření o stavu používaných komunikací. Dodavatel 
stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k 
zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu, tato skutečnost 
bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby. 
32. Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havárie", 
který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.,o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami. S obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni 
pracovníci stavby, v případě havárie nebo povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v těchto plánech. 
33. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou 
délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů 
výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). 
34. Zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany zemědělského půdního 
fondu. 
35. Orniční vrstva a podorničí na řešených mezideponiích ošetřovat tak, aby nedocházelo ke 
znehodnocování zaplevelením. Ornici je potřebné skladovat co nejkratší dobu z důvodu zachování půdní 
úrodnosti a co nejdříve zpětně použít pro rekultivace. 
36. Kácení dřevin provádět v době vegetačního klidu a výhradně pouze v ochranném pásmu 
vedení. 
37. Při terénních úpravách nesmí být zemina ani dočasně deponována na pozemcích určených k 
plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL"), mechanismy provádějící zemní úpravy nesmějí vjíždět na PUPFL, 
zemní úpravy nesmějí být realizovány v blízkosti porostních okrajů popř. mimolesní zeleně rostoucí v 
ochranném pásmu lesa, kde hrozí nebezpečí poškození dřevin (poškození kořenů, odření kůry) v případě 
lesa, pak poškození významného krajinného prvku. 
38. Během stavby nebudou dále poškozovány okolní lesní pozemky, na lesní pozemky nebude 
vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající cesty zůstanou zachovány. 
39. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v 
průběhu provádění zemních prací. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 
prašnosti budou minimalizovány. Vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně 
nutném, v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění 
příslušných stavebních ploch. 
40. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody. 
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41. Během výstavby stožárů maximálně využít již existující cesty a minimalizovat vznik cest 
nových, zejména v nivách toků a v rámci lesních pozemků. Příjezdové cesty k jednotlivým stožárovým 
místům volit co nejkratší. 
42. Na ostatních plochách mimo významné krajinné prvky je nutno postupovat dle obecných 
zásad ochrany přírody. 
43. Zařízení staveniště umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby dále mimo pozemky 
se zastoupením nelesních porostů a dřevin a v dostatečné vzdálenosti od břehových hran vodotečí při 
současném zajištění jejich břehových porostů. 
44. Stavbu realizovat v ucelených etapách; pracovní dobu omezit na pracovní dny od 7:00 do 
18:00 hodin. 
45. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu, nezbytná je jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. V 
případě parkování mechanismů na staveništi tyto podložit záchytnými vanami pro zachycení případných 
úkapů ropných látek. 
46. V prostoru stavby stožárů skladovat vodám závadné látky, např. pohonné hmoty a maziva s 
výjimkou množství pro jednodenní spotřebu. 
47. V průběhu výstavby záměru je nutné pravidelnou kontrolou zabránit únikům a úkapům 
ropných látek z používaných vozidel a stavebních mechanismů, pracoviště vybavit vhodnými sanačními 
materiály. 
48. V případě potřeby budou zařízení staveniště vybavena dostatečným množstvím chemických 
WC. 
49. V případě úniku závadných látek kontaminovanou zeminu neprodleně odstranit a odvést a 
uložit na lokalitě určené k těmto účelům. 
50. Po dobu stavebních prací v prostoru vodohospodářsky významných území (zátopová území, 
vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů) zajistit odborný dozor nad dodržováním bezpečnostních 
opatření z řad pracovníků příslušných vodárenských organizací. 
51. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a hromadění 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. O 
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence. 
52. Vést deník o výkopové zemině, jehož součástí budou doklady vystavené akreditovanou 
laboratoři. 
53. Po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru. 
54. Za účelem prevence padání drobných živočichů do stavebních jam pro zakládání stožárů 
řešit dřevěné zábrany pro vyhloubené stavební jámy a jejich kontrolu, včetně záchrany eventuelně 
napadaných živočichů. 
55. Při napínání vodících lan vyloučit pojezdy aut nebo jiné mechanizace v území skladebných 
prvků územního systému ekologické stability a interakčních prvků. V místech křížení vedení s těmito 
lokalitami zvolit ruční zavádění lan. 
56. Stanoviště stavebních strojů a zařízení staveniště umisťovat výhradně mimo plochy 
skladebných prvků územního systému ekologické stability a interakčních prvků a mimo plochy přírodě 
blízkých ploch ve smyslu aktuálních výstupů biologického hodnocení pro vybranou upravenou variantu č. 
3. 
57. Maximálně šetrně provádět přístup ke stožárovým místům a vlastní demontáž a montáž 
stožárových konstrukcí, zejména v lokalitách s trvalým vegetačním krytem. 
58. Na lesních pozemcích udržovat volný pruh pozemků pro zajištění údržby vedení pouze na 
základě rozhodnutí provozovatele vedení, pokud je tento pruh třeba. Při údržbě porostů v ochranném 
pásmu elektrického vedení, respektive při kácení dřevin je nutné používat pouze takové technologické 
postupy, které nadměrně nepoškozují vegetaci. 
59. Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a 
šíření alergeních plevelů. 
 
III. Opatření pro fázi provozu  
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60. V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití. 
61. Po provedení výstavby vedení 110 kV ve vybrané variantě uvést plochy stavenišť a 
provizorních přístupových cest do původního stavu či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s 
vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak. Vytváření novotvarů z výkopové zeminy v řešeném území 
nebude přípustné. 
62. Zpracovat bilanci výkopových zemin. 
63. Po realizaci doporučené varianty vedení 110 kV trasy bude ze strany provozovatele tohoto 
vedení zajištěn v případě prokazatelné ztráty rozhlasového nebo televizního signálu (analogového nebo 
digitálního) opět jeho řádný příjem. 
64. Po zahájení zkušebního provozu provést autorizované kontrolní měření hlukové zátěže u 
nejbližších objektů obytné zástavby pro doložení plnění hygienického limitu hluku pro noční dobu. 
65. Prořezávání dřevin v rámci údržby doprovodné vegetace řešit v období vegetačního klidu 
odborně způsobilými subjekty. 
 
4.26. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko 

č.j. ODSH-28458/2013-Li z 30.4.2013 (výňatek): 
- Stožáry VN budou umístěny mimo silniční pozemek, v maximální možné vzdálenosti, minimálně však 

ve vzdálenosti Z1max dle čI. 13.1.2.2.11 ČSN 73 6101 — Projektování silnic a dálnic. V případě, že tuto 
podmínku nebude v odůvodněných případech možno dodržet, musí být na silnici umístěno silniční 
svodidlo v délce dle příslušných technických podmínek pro daný typ svodidel.  

- Stožáry a jejich založení nesmí narušit odvodňovací systém silnice a její stabilitu. 
- Při křížení silnic bude respektováno ustanovení platné ČSN EN 50341-3-19. 
- Při realizaci stavby nesmí být přejížděny silniční příkopy nebo jinak devastováno silniční těleso. V 

případě potřeby zřízení dočasných pracovních sjezdů ze stávajících silnic z důvodu realizace stavby 
musí stavebník (popřípadě zhotovitel prací) požádat příslušný silniční správní úřad o rozhodnutí na 
povolení zřízení dočasných pracovních sjezdů ze silnice. 

- Zařízení staveniště, mechanizmy a skládky materiálu nesmí být umístěny na silnici ani na jejích 
součástech. 

- Při provádění stavby nesmí dojít k znečistění vozovky silnic, jejích součástí a příslušenství. Případné 
nečistoty musí být neprodleně odstraněny. 

- Práce budou prováděny za plného silničního provozu. Práce nesmí ohrozit BESIP. V případě nutnosti 
omezit silniční provoz požádá zhotovitel prací příslušný silniční úřad o Stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích. Součástí žádosti bude zdůvodnění dopravního omezení, návrh 
přechodného DZ a vyjádření příslušného orgánu Policie ČR DI. 

- V případě, že by mělo dojít ke změně řešení stavby (změna umístění trasy) požadujeme změnu 
odsouhlasit příslušným vlastníkem dotčené silnice a příslušným silničním správním úřadem. 

 
4.27. Obecní úřad Holetín – vyjádření zn. Hol-111/2012 z 17.4.2012 (výňatek):  
V důsledku Vámi navrhované změny trasy Vedení stavby „Hlinsko — Polička, venkovní vedení 110 kV“ 
by došlo k trvalému omezení využívání jižní části lesního pozemku p.č. 780/2 v k.ú. Holetín, pro plnění 
funkcí lesa. Tento lesní pozemek je v majetku naší obce. Ochranné pásmo změněné trasy vedení by 
zasáhlo cca 1 000 m2 lesního porostu, který by tak musel být na tomto pozemku předčasně smýcen. Z 
uvedených důvodů souhlasí Obecní úřad v Holetíně se změnou trasy vedení stavby „Hlinsko - Polička, 
venkovní vedení 110 kV“ pouze při splnění následujících podmínek: 
Po vydání územního rozhodnutí, kterým bude stavba vedení umístěna, uzavře investor stavby ČEZ 
Distribuce, a.s. s obcí Holetín smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro 
všechny pozemky dotčené stavbou vedení v majetku obce. Přílohou této smlouvy budou výseky z 
katastrálních map v měř. 1 : 1 000 se zákresem dotčení pozemků, u lesního pozemku p.č. 780/2 bude 
zakreslena hranice ochranného pásma vedení. 
V příloze této smlouvy bude také výpočet škod způsobených na lesním pozemku vypracovaný 
oprávněnou firmou, a to podle vyhlášky č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, §3 Škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce a §7 
Škoda z předčasného smýcení lesního porostu, případně podle poslední platné novely této vyhlášky. 
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Do jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene bude zahrnuta i částka stanovená výpočtem škod na 
lesním pozemku. Do textu smlouvy budou zahrnuta i ustanovení týkající se realizace stavby a provozu 
vedení 110kv, a to zejména: 
Smýcení lesního porostu na pozemku p.č. 780/2 v k.ú. Holetín bude provedeno po vydání stavebního 
povolení, v rozsahu podle zákresu do katastrální mapy (tj. pouze v ochranném pásmu vedení) a na 
náklady investora stavby delegované na zhotovitele stavby. Smýcená dřevní hmota náležící obci Holetín 
bude zbavena větví a srovnána na okraj pozemku. Větve budou naštěpkovány nebo spáleny, pokud 
nebude s obcí dohodnuto jinak. 
Ochranné pásmo vedení bude udržováno v souladu s ustanovením §25, odst. 2 písm. g) energetického 
zákona (zák.č. 458/2000 Sb., v platném znění), tj. provozovatel vedení bude odstraňovat a oklešťovat 
stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po 
předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel. 
 
4.28. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko 

č.j. ODSH-27252/2015-Li z 25.5.2015 a - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství – stanovisko č.j. ODSH-43150/2015-Li z 24.7.2015 
(výňatek): 

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční 
správní úřad ve věcech silnic I. třídy dle § 40, odst. 3) zákona č.13/1 997 Sb., o pozemních komunikacích 
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), a zároveň jako úřad uplatňující závazné stanovisko 
v územním řízení z hlediska řešeni silnic II. a III, třídy podle ustanoveni §40,odst. 3, písm. f) zákona o PK 
Vám sděluje, že s pokračováním územního řízeni a s vydáním rozhodnuti o umístění výše uvedené stavby 
souhlasí za předpokladu, že budou respektovány následující podmínky: 

• Umístění stožárů v místě křížení trasy VN 110 kV s budoucí přeložkou silnice I/34 (obchvat 
Polička) musí být odsouhlaseno s úsekem výstavby, odborem technickým Ředitelství silnic a 
dálnic ČR v Praze. 

• Způsob křížení trasy VN 110 kV s budoucí přeložkou silnice 11/306 na severu města Hlinska 
musí být odsouhlasen se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje tak, aby se stožáry VN 
nemusely v budoucnu přemisťovat. 

• Stožáry VN musí být umístěny mimo silniční pozemek, v maximální možné vzdálenosti, 
minimálně však ve vzdálenosti Z1max dle čl. 13.1.2.2.11 ČSN 73 6101 -Projektování silnic a 
dálnic. V případě, že tuto podmínku nebude v odůvodněných případech možno dodržet, musí být 
na silnici umístěno silniční svodidlo v délce dle příslušných technických podmínek pro daný typ 
svodidel.  

• Stožáry a jejich založení nesmí narušit odvodňovací systém silnice a její stabilitu. 
• Při křížení silnic bude respektováno ustanovení platné CSN EN 50341-3-19. 
• Při realizaci stavby nesmí být přejížděny silniční příkopy nebo jinak devastováno silniční těleso. 

V případě potřeby zřízení dočasných pracovních sjezdů ze stávajících silnic z důvodu realizace 
stavby musí stavebník (popřípadě zhotovitel prací) požádat příslušný silniční správní úřad o 
rozhodnutí na povolení zřízeni dočasných pracovních sjezdů ze silnice. 

• Práce nesmí ohrozit BESIP. V případě nutnosti omezit silniční provoz požádá zhotovitel prací 
příslušný silniční úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
Součástí žádosti bude zdůvodnění dopravního omezení, návrh přechodného dopravního značeni a 
vyjádřeni příslušného orgánu Policie ČR. dopravního inspektorátu. 

• V případě, že by mělo dojit ke změně řešení stavby (změna umístění trasy) požadujeme změnu 
odsouhlasit příslušným vlastníkem dotčené silnice a příslušným silničním správním úřadem. 

 
4.29. O2 Czech  Republic a.s. – vyjádření č.j. 515714/15 z 26.1.2015., O2 Czech  Republic a.s. – 

vyjádření č.j. 515720/15 z 26.1.2015 ,O2 Czech  Republic a.s. – vyjádření č.j. 721915/14 z 
12.11.2014., O2 Czech  Republic a.s. – vyjádření č.j. 721931/14 z 12.11.2014. (výňatek) za 
podmínek že : 

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti 02 Czech 
Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.Existence a poloha SEK je zakreslena v 
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přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 02 Czech Republic a.s.. 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 02 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen 
Ochranné pásmo). 
(1)  Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro 
důvod vydání Vyjádření stanovený 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, nesplněním povinnosti 
stavebníka dle bodu (2) tohoto vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před 
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti 02 Czech 
Republic a.s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, 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 02 Czech Republic 
a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, bude-)i stanovení takových konkrétních podmínek 
třeba, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance 
společnosti 02 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, tel.: 602413539, e-mail: 
jaromir.liska@o2.cz nebo Roman Duriš, tel.: 495 552 882, 602 482 995, e-mail: 
(3)  Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost 02 Czech Republic a.s.. Stavebník, který 
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti 02 Czech Republic 
a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení. 
(4)  Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností 02 Czech Republic as. 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 02 Czech 
Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 
(6)  Společnost 02 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené 
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, 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 02 Czech Republic 
a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních 
předpisů, zejména předpisů práva autorského. 
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost 02 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14  
 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. 
 

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 02 Czech Republic 
a.s. 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. 
Pří 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 menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 
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podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) 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 02 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo 
jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti 02 Czech Republic a.s. 
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 02 Czech Republic a.s. 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. 
2.  Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí 
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou 
trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo 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.  Pří 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 jiná 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 02 Czech Republic a.s.. 
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 02 
Czech Republic a.s. 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, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednám 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 02 
Czech Republic a.s., 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 jakýchkoliv prací v 
budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a 
zajistit u společnosti 02 Czech Republic a.s. 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 činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
předložit 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 je 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 
(ras společnosti 02 Czech Republic a.s. 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 
25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího 
radiového zařízení. 
5.  Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 
02 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve 
věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před 
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 
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jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy 
SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. 
 
V. Křížení a 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 nebojím 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 křížem' 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 křížem kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m 
nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech, 
• 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 vzdáleností menší než 1,5 m od kabelovodu. 
 
4.30. ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200278063 z 26.1.2015., sdělení zn. 0200278073 z 

26.1.2015, sdělení zn. 0200278094 z 27.1.2015, sdělení zn. 0200278099 z 27.1.2015 (výňatek): 
Pokud dojde k obnažení nebo k poškození komunikačního vedení, kontaktujte nás prosím na tel. 
cez.dpoint@cez.cz nebo Poruchovou linku tel. 840 850 860. 
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasahuje do trasy komunikačního vedení nebo jeho 
ochranného pásma, je nutné písemně objednat vytýčení komunikačního vedení. 
Před započetím zemních prací je povinností stavebníka 15 dní předem požádat o jejich vytyčení na tel. 
cez.dpoint@cez.cz nebo na Zákaznickou linku tel. 840 840 840. 
V případě překládky musí být sepsána Smlouva o přeložce, která bude podmínkou k vydání souhlasného 
stanoviska k projektové dokumentaci. 
V příloze zasíláme Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení ČEZ ICT 
Services,a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto sdělení. 
 
Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti ČEZICT Services, 
a. s. 
Stavebník zajistí ochranu zařízení společností ČEZ ICT Services, a. s. v rozsahu daném zákonem 
č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím 
následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti 
ČEZ ICT Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu 
bezporuchového provozu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení 
zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že: 
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U podzemního komunikačního vedení (PKV) 
a)  Před zahájením zemních prací objedná vytýčení přesné polohy PKV nebo zařízení na 
staveništi u ČEZ ICT Services, a. s. 15 dnů předem. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící 
pracovníky s polohou komunikačního vedení. 
b)  Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s 
komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou 
stranu od osy krajního vedení. 
c)  Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození 
nepovolanou osobou. 
d)  Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být 
řádné upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky 
budou uloženy vodorovně na můstku. Pří práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost 
odpovědného pracovníka ČEZ ICT Services, a, s. 
e)  Každé poškození PKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a. s. na cez.dpoint@cez.cz nebo 
Poruchovou linku t.č. 840 850 860. 
f)  Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka ČEZ ICT Services, a. s. ke kontrole, 
zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu 
pracovníka ČEZ ICT Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. 
g)  Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a 
nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala 
plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny 
podle pokynů ČEZ ICT Services, a. s. 
h)  Při poškození PKV ČEZ ICT Services, a. s. (i pří dodatečném zjištění) bude požadována 
náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši. 
i)  Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započetím 
stavebních prací. 
j) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ICT Services, a. s. 
Před započetím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě 
o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m. 
 
U nadzemního komunikačního vedení  (NKV) 
a)  Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena 
nejméně 1,5m od osy NKV. 
b)  Do vzdálenosti 1,5m od osy NKV nebudou používány mechanismy ohrožující provoz 
vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz 
vedení nebo jiného zařízení ČEZ ICT Services, a. s. 
c)  Každé poškození NKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a. s. na cez.dpoint@cez,cz nebo 
Poruchovou linku t.č. 840 850 860. 
d)  Při poškození NKV ČEZ ICT Services, a. s. (i při dodatečném zjištěni) bude požadována 
náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši. 
e)  Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ICT Services, a. s. 
Před započetím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě 
o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m. 
 
4.31. ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463780, zn. 

0100463782,  zn. 0100463793,  zn. 0100463796,   zn. 0100463802,  zn. 0100463805,  zn. 
0100463811  z 7.9.2015. (výňatek): 

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon " ). Přibližný průběh tras energetických 
zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může 
být uloženo několik kabelů. 
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo 
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je 
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nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu 
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, 
kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí 
změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost 
ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás 
rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v 
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před 
započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení. 
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím 
bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Toto sdělení je platné do 07.03.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, 
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele 
distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového 
odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani 
souhlas s činností v ochranném pásmu. 
 
 
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH 
VEDENÍ 
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách 
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu podzemního vedení Je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 
a)  zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b)  provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c)  provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d)  provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 
e)  vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat 
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 
458/2000 Sb. 
 
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1.  Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a 
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od 
výkresové dokumentace. 
2.  Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 
3.  Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
4.  Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být 
vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050. 
5.  Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájeni prací 
minimálně 3 pracovní dny předem. 
6.  Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po 
dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškozeni. 
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7.  Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 
3864. 
8.  Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloženi. 
Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy 
právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 
9.  Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno 
krytí proti mechanickému poškození. 
10.  Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
11.  Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno 
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám 
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
12.  Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 
13.  Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného 
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení 
provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude 
provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s 
činností v tomto pásmu. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 
 
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH 
VEDENÍ 
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. 5. 458/2000 Sb. je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
a)  u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12.1994),  
ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 
b)  u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízeni postaveného do 
31.12. 1994). 
Poznámka: 
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech 
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 
ed. 2. 
 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 
1.  zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2.  provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3.  provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízeni 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4.  provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 
5.  vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat 
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 
458/2000 Sb. 
 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
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1.  Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle 
ČSN EN 50110-1). 
2.  Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 
3.  Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 
4.  Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 
5.  Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 
6.  Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 
50110-1. 
7.  Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s 
elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých 
částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádřen! ke konkrétní stavbě. 
8.  V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 
požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení. 
Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 
50423-1. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 
 
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH 
STANIC 
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 
a)  u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdivá, 
b)  u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu 
stanice ve všech směrech, 
c)  u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 
d)  u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 
 
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 
1.  zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2.  provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3.  provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4.  provádět činností, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o 
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 
458/2000 Sb. 
 
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za 
následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující 
její obsluhu a údržbu a to zejména: 
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1.  provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí 
nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního 
vedení), 
2.  skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí, 
3.  umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 
4.  zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Statní energetické inspekcí v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 
 
4.32. VHOS a.s. – vyjádření zn. Ing.MN/2015/9001835 z 26.1.2015 (výňatek): 
Při realizaci kabelového vedení je nutno dodržet ČSN 736005, při umístění sloupů je nutno zachovat 
ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v šířce 1,5 m od okraje potrubí. 
 
4.33. VHOS a.s. – vyjádření zn. Ing.MN/2014/9001662  z 14.11.2014. (výňatek): 
Elektronickou poštou jsme Vám zaslali průběhy tras podzemních zařízení v naší správě procházející 
zájmovým územím, která vytýčíme včetně odbočení stávajících přípojek na základě objednávky (Ing. 
Novotný 602 174 428). - u objednávky uveďte zn. našeho vyjádření. 
Při umístění podpěrných bodů je nutno zachovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v šířce 1,5 m od 
okraje potrubí, při pokládce podzemních zařízení (uzemnění) je nutno dodržet ČSN 73 6005. 
Zabezpečení radiového spojení pro dispečerské řízení vodovodů a kanalizací pro nás zajišťuje firma 
Conel Ústí nad Orlicí, proto se s otázkou radiových paprsků obraťte na ně. 
 
4.34. Sekce ekonomická a majetková – závazné stanovisko zn. 39452/2015-8201-OÚZ-PCE z 

9.3.2015.(výňatek)- podmínky: 
1. Nejvyšší vodič vedení a stožáry po obou stranách budou opatřeny, v souladu s předpisem Ministerstva 
dopravy Let 1-6/L14 (předpisem Ministerstva dopravy) denním výstražným překážkovým značením (tj. 
vedení červenými kulovými značkami a stožáry červenobílým nátěrem - červená RAL 3020, bílá RAL 
9016 v místě křížení: 
- všech křížení silnice I. tř. č. 34 
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu požaduji zaslání geodetického zaměření z důvodu zanesení 
objektu (nové letecké překážky) do databáze překážek leteckých map a potvrzení investora o tom, že 
stavba je opatřena denním výstražným překážkovým značením. 
 
4.35. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko zn. 1554/2015-

OŘ HKR/S z 5.3.2015.(výňatek): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy a v 
obvodu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky. 
1. Ještě před zahájením stavebního řízení uzavře investor se Správou železniční dopravní cesty 
státní organizace Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku 
SŽDC včetně zaplacení finanční náhrady za zřízení služebnosti. Investor zašle žádost o uzavření smlouvy 
na adresu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 
Hradec Králové 501 01. 
K žádosti budou přiloženy následující dokumenty:  

• kopii tohoto souhrnného stanoviska 
• rozhodnutí Drážního úřadu, kterým je dán souhlas se stavbou výpis z listu vlastnictví dotčené 

nemovitosti 
• snímek mapy KN, zhotovený příslušným KÚ s vyznačením trasy stavby 
• výpis z obchodního rejstříku firmy, zmocnění osoby, oprávněné k podpisu smlouvy, pokud to 

nevyplývá přímo z OR 
Výše jednorázové finanční náhrady za věcné břemeno činí 41 600,- Kč + aktuální DPH. 
2.  V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled 
nad stavbami v obvodu dráhy a v OPD vedoucího TO Skuteč p. Mencla, č.tel. 972 327 631. Rozsah 
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dohledu bude prokazatelně projednán - dle předloženého technologického postupu stavebních prací. 
Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho 
telefonní číslo, určení místa a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany 
pracovníků SŽDC bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního 
deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu. 
3.  V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy a zabezpečovací zařízení ve správě SSZT. 
Bude-li použita, v okolí výše uvedených zařízení a tras, těžká mechanizace, je bezpodmínečně nutné 
vytyčení těchto tras, případně i jejich ochrana krytím (určí správce na místě při vytyčení). Demontáž 
vedení je nutné provést takovým způsobem a prostředky, aby nebyla poškozena zařízení ve správě SSZT 
(návěstidlo, traťový telefon). V případě poškození bude zajištěna náprava na náklady žadatele. Ochranu 
zařízení konzultujte na tel. 737550640 p. Procházka. Vytyčení kab. tras objednejte na tel. 724 947 734 p. 
Stránský. 
4.  V zájmovém území se nachází podzemní kabelové vedení ve správě SEE. Při provádění 
prací nesmí být toto vedení poškozeno (mechanizací atd.). Vytýčení kabelové trasy a případný dozor na 
objednávku zajistí a podmínky ohledně ochrany kabelů sdělí p. Snítil, tel.: 972 32 5097, 724 791 403. 
5.  Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK47, TOK 24 vl. v 
HDPE trubce) majetku SŽDC s. o., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 
Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 3538/2015-0 ze dne 18. 2. 2015. 
Požadujeme objednat u ČD Telematika před stavbou vytýčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou 
došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. SŽDC s. o., 
TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.V případě, že by kabelové trasy 
byly pojížděny stavební technikou, požadujeme jejich dodatečnou ochranu - zapanelování. 
6.  Při provádění protlaku pod drážním tělesem nesmí být poškozen propustek v km 18,898. 
Musí být dodržena vzdálenost od něho dle schválené PD. 
7.  Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných 
zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí. 
8.  Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád 
drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 - 
Železniční svršek, SŽDC S 4 - Železniční spodek a další platné předpisy SŽDC a normy ČSN: 

a)  Před realizací prací musí vlastník vedení vn nebo zhotovitel prací písemně kontaktovat správce 
zařízení ŽDC, aby projednal postupy prací a požadavky na výluky kolejí a/nebo omezení rychlosti jízdy 
kolem pracovního místa za účelem vyloučení poškození nebo omezení funkčnosti zařízení ŽDC (např. 
zařízení železničního spodku, železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, 
silnoproudých zařízení) a omezení provozování dráhy a drážní dopravy. 
b)  Zhotovitel musí svolat jednání (místní šetření), kterého se zúčastní správci jednotlivých 
dotčených zařízení (Správa tratí - ST. Správa elektrotechniky a energetiky - SEE, Správa sdělovací a 
zabezpečovací techniky - SSZT, Řízení provozu p. Suchomel tel. 725 742 859). Na místním šetření 
seznámí zhotovitel dotčené správce zařízení s pracovním místem (žkm - železniční kilometr), s 
technologií prací a časovým harmonogramem prací. Z místního šetření se pořídí zápis. 
c)  V případě, že zhotovitel požaduje výluky kolejí a/nebo omezení rychlosti jízdy kolem 
pracovního místa, určí OŘ úsek vyloučení koleje, případně úsek s omezením rychlosti jízdy kolem 
pracovního místa. 
d)  Pokud zhotovitel nepožaduje výluku kolejí, případně omezení rychlostí jízdy kolem pracovního 
místa, pak o této skutečnosti musí předat OŘ HKR písemné prohlášení, které musí být přílohou zápisu z 
místního šetření. 
e)  Vedoucí práce zhotovitele - cizího právního subjektu (CPS) musí mít kvalifikaci podle předpisu 
SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy". 
Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je 
provozovatelem SŽDC, jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC http://www.szdc.cz. 
Vedoucí prací zhotovitele nemusí být jeho zaměstnancem. 
f)  Zhotovitel před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců vykonávajících práci z 
bezpečnosti práce při vstupu na ŽDC. 
g)  Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné 
legislativy. 
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h)  Pokud při realizaci prací souvisejících s venkovním vedením vznikne škoda na majetku ve 
správě SŽDC, zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informuje OŘ HKR a zajistí uvedení dotčeného 
úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo 
užití dotčeného úseku dráhy. 

9.  Výluky a pomalé jízdy se objednávají min. 120 dní před jejich zahájením. Minimálně 60 dní 
před výlukou a/nebo pomalou jízdou projedná investor nebo jím pověřená osoba se SŽDC, Odbor 
plánování a koordinace výluk, Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 (p. Adamec tel. 972 244 551), uzavření 
smluvního  vztahu o poskytnutí výluk na tratích provozovaných SŽDC. Bez tohoto smluvního vztahu 
nebude výluka a/nebo pomalá jízda umožněna. 
10. Akce bude provedena tak, aby nebyla narušena funkce příkopů a vodotečí sloužících k 
odvodnění tělesa dráhy. 
11. Křížení tratě bude provedeno dle schválené a námi ověřené projektové dokumentace. 
Minimální krytí chráničky bude 2 m od horní hrany pražce k horní hraně chráničky. 
12. V době před zahájením, při provádění a po dokončení protlaku požadujeme zajistit 
prostorové měření koleje/í nad protlakem (na náklady investora). O případné změně bude okamžitě 
informován vedoucí TO. O kontrole musí být proveden zápis např. do stavebního deníku. 
13. SŽDC se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupu prací, ani 
žádným způsobem nepřebírá zodpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím 
zvoleného postupu při realizaci díla. 
14. Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo 
pozemek SŽDC, který nakonec bude upraven do náležitého resp. dohodnutého stavu. 
15. Staveniště na pozemku SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy. 
16. Bude zachován stálý přístup k drážnímu tělesu a k zařízení sloužícímu k provozu dráhy. 
17. Pracovní činností nesmí být ohrožena ani omezena bezpečnost a plynulost železničního 
provozu. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení 
včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v 
případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 
18. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati. 
19. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k 
znečištění štěrkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa 
apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení 
dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu 
nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení 
dopravy. 
20. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění 
dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC. 
21. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem 
provozu dráhy. 
22.  Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC a ČD 
Nesmí dojít ke ztížení železničních modernizačních akcí, údržby a rekonstrukce drážních staveb a 
zařízení. 
23. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor SŽDC OŘ 
HKR o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek, případně 
zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy s výše uvedenými správci drážních zařízení a sítí o splnění 
těchto podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření 
SŽDC OŘ HKR. 
24. SŽDC OŘ požaduje, aby jako účastník řízení byl přizván k závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby prováděné příslušným stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu. 
25. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce popř. obdobným řízením uvedení stavby do 
provozu požadujeme předat k archivaci 1 x situaci skutečného provedení stavby v obvodu dráhy a v OPD, 
zaměřenou oprávněnou geodetickou firmou včetně parcelních čísel. Zvláště upozorňujeme, že po 
ukončení prací je nutné předat místnímu správci (Jan Pavlovič - tel. 724 403 572) půdorys se zakreslením 
vzdálenosti protlaku od propustku. 
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26. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to 
ještě před zahájením prací. 
 
4.36. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko zn. 23178/2014-

OŘ HKR/PrP  z 29.1.2014.(výňatek): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové Vám prodlužuje 
platnost stanoviska č.j. 13784/12-OŘ HKR ze dne 24.1.2013 na výše uvedenou akci do 31.1.2017 - 
nedošlo ke změně PD. 
Zvláště Vás upozorňujeme, že organizace výstavby musí vycházet z Pokynu provozovatele dráhy pro 
zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2011 vydaného ve věci - Výměny zemních lan a vodičů 
při opravách a rekonstrukcích venkovních vedení vn a vvn, které křižují železniční dopravní cestu ve 
vlastnictví státu. 
 
4.37. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko zn. 13784/12-

SDC SVČ z 24.1.2013 (výňatek): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy a v 
obvodu dráhy k územnímu řízení souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 
1) Ještě před zahájením stavebního řízení uzavře investor se Správou železniční dopravní cesty státní 
organizace Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku SŽDC včetně zaplacení 
finanční náhrady za zřízení věcného břemene. Předběžná výše úhrady za věcné břemeno Činí 14 000,- Kč 
+ aktuální DPH. Po předložení projektu ke stavebnímu řízní zpracovaného dle níže uvedených podmínek 
může být výše upravena. 
2) Při zpracování projektové dokumentace musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o drahách č. 
266/1994 v platném znění, vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, 
příslušné kapitoly Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, předpisy S3 - Železniční 
svršek, S 4 - Železniční spodek a další příslušné platné normy ČSN. 
3) Organizace výstavby musí vycházet z Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné 
drážní dopravy č. 4/2012 vydaného ve věci „Výměny zemních lan a vodičů při opravách a rekonstrukcích 
venkovních vedení, které křižují žel. dopr. cestu ve vlastnictví státu“ pod č. j. S 51252/2011-OAE. 
4) Vzhledem k tomu, že si stavba zřejmé vyžádá výluky kolejí, je nutné, aby projekt obsahoval technické 
řešení těchto výluk. Rozpočet stavby musí obsahovat náklady spojené s výlukovou činností. 
5) Stavba v řešeném území nesmí narušit provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního 
provozu. 
6) S odvoláním na Výpočet nebezpečných a ohrožujících vlivů ze dne 23. 7. 2012 provedený firmou PRE 
distribuce a Meziresortní dohodu o postupu při interferenčním ovlivnění SaZZ elektr. Soustavou 
souhlasíme s provedením stavby za podmínky, že budou dodrženy veškeré parametry dané projektovou 
dokumentací stavby. 
7) V předstihu před zahájením stavebního řízení požadujeme předložit projekt, který musí obsahovat: 
• situaci celé stavby v M1 :1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy 
krajní koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, 
hranic pozemků a jejich parcelní čísla, 
• situaci v M1:100/200 v místě křížení a souběhu s tratí, 
• příčné řezy v místech křížení a při souběhu s tratí v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního 
pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy krajní koleje, 
• technickou zprávu, 
• organizaci výstavby se zpracováním rozsahu výluk, 
• výpis a snímek z KN dotčených pozemků v OPD. 
8) Akce bude projednána podle Zákona o drahách č.266/94 Sb. 
Jako účastník řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi 
zapracovány do podmínek územního rozhodnutí jako nezbytné závazné, s uvedením č.j. a data vydání 
stanoviska. Dále žádáme, aby byla zaslána všechna rozhodnutí a stanoviska stavebního úřadu týkající se 
této stavby na S2DC OŘ HKR nebo do datové schránky SŽDC (uccchjm). 
Souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace s platností 2 let od data 
vydání souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné územní rozhodnutí je 
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investor povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, dle jejich aktuálních podmínek a 
právních předpisů. 
 
4.38. Správa a údržba silnic – souhlas zn. SUSPK/423/2015 z 28.1.2015 (výňatek): 
Časová platnost souhlasu vlastníka ve shora uvedené věci vydaného dne 11.1.2013 pod zn. 
SUSPK/137/2013 se prodlužuje do 11.1.2017. Nadále zůstávají v platnosti podmínky uvedené v daném 
souhlasu pod bodem 1 - 9. 
 
4.39. Správa a údržba silnic – souhlas zn. SUSPK/137/2013 z 11.1.2013 (výňatek): 
Souhlasíme s umístěním sítě za předpokladu splnění těchto podmínek: 
1.  Montážní jámy budou umístěny mimo silniční pozemek (příp. min. 1m za obrubou 
chodníku, patou násypu, za vnější hranou silničního příkopu), 
2.  Chránička bude vyvedena mimo sil. pozemek min. krytí chráničky pod niveletou silnice dle 
ČSN 73 6005 (hloubka uložení bude před záhozem odsouhlasena nebo bude provedena fotodokumentace, 
z které bude hloubka uložení patrná - doložit při předání). 
3.  V místě montážních jam bude terén uveden do původního stavu (včetně osetí). 
4. Vytěžený a stavební materiál bude uložen mimo vozovku. 
5. Záruční doba je 36 měsíců od protokolárního předání úpravy SÚSPK, držitel souhlasu 
ručí za bezpečnost účastníků sil. provozu v místě zvláštního užívání silnice a za případné Škody 
způsobené jim zvláštním užíváním silnice do doby protokolárního předání silnice zpět SÚS Pk kraje a za 
případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby. 
6.  Stavební práce nebudou prováděny v zimním období (1.11-31.3). 
7.  Na základě tohoto souhlasu požádáte silniční správní úřad - MěÚ Polička - odbor dopravy o 
vydání Rozhodnuti o povolení ke zvláštnímu užívání silnic podle § 25, odst. 6, písm "d" , umístění 
inženýrských sítí a do zahájení stavebních prací - Rozhodnutí o povoleni ke zvláštnímu užívání - 
provádění stavebních prací podle § 25, odst. 6, písm. "c", bod 3 - provádění stavebních prací (žádá 
zhotovitel). 
8. Po vydání Rozhodnutí na stav. práce, ale do zahájení stavebních prací bude uzavřena 
Smlouva o podmínkách zřízení stavby (investor+SÚSPK, poplatek podle platného sazebníku). 
9.  Tento souhlas platí i pro zvláštní užívání silnice - provádění stavebních prací (§ 25,odst.6, 
písm."c", bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., po dobu 2 let ode dne jeho vydáni. 
 
4.40. Správa a údržba silnic – souhlas zn. SUSPK/7132/2014 z 21.11.2014. (výňatek): 
Nadále zůstává v platnosti naše stanovisko – souhlas s trasou kabelového vedení pro shora uvedenou 
stavbu zn. SUSPK/5726/2012 ze dne 15.10.2012. Časová platnost uvedeného souhlasu je 2 roky ode dne 
doručení tohoto vyjádření. 
 
4.41. Správa a údržba silnic – souhlas zn. SUSPK/5726/2012 z 15.10.2012. (výňatek) 
Stanovení podmínek: 
1. Při křížení silnic II. a III. třídy nadzemním vedením 110 kV bude dodržena min. výška vodičů nad 
vozovkou dle ČSN k umístění vodičů nad silnicí. 
2. Vzhledem ke skutečnosti, že trasa venkovního vedení 110 kV je situována v tzv. extravilánu, 
upozorňujeme na ochranné pásmo silnic, kterým se dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích rozumí prostor ohraničeny svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti 
15m od osy vozovky. V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby jen na základě povolení 
silničního správního úřadu, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Nové a 
rekonstruované podpěrné body umístit mimo silniční pozemek tak, aby netvořily pevnou překážku. 
3. Při provádění stavebních prací budou využívány stávající sjezdy na přilehle nemovitosti. 
4. Tento souhlas platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání. 
 
4.42. T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. 15_03_25_PD z 22.1.2015.(výňatek): 

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (Tl) společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s., která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě. 
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Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s Tl souhlasí společnost T-Mobile 
Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území. 

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O 
elektronických komunikacích. 
 

Příloha č.3 Podmínky realizace staveb v ochranném pásmu T1 společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících 
podmínek: 
Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte servisního partnera T-Mobile Czech Republic a.s. firmu S com 
s.r.o. (Ing. Jaroslav Trnka 603256144), v jejíž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro T-Mobile 
Czech Republic a.s., včetně zajištění schválení na T-Mobile Czech Republic a.s., vypracování všech 
požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby. 
Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození Tl stavebními 
pracemi, zejména tím, že zajistí: 

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

přímo ve staveništi (trase), 
• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), 
• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) 

od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 
• upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali 

zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení 
(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), 

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

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

• nad trasou T1 dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k T1 
(včetně, např. trvalých parkovišť' apod.). 

• bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami, 
• při kříženi, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 

„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení1, 
• ohlášení ukončení stavby na servisního partnera T-Mobile Czech Republic a.s. a jeho pozvání ke 

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

V případě, že stavebník poškodí T1 v majetku, nebo správě T-Mobile Czech Republic a.s. 
1. je povinen uhradit společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za 
každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu, 
2. je povinen uhradit společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
500.000,00 Kč. 

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s Tl typu: 

Optické trasy Ne 

Mikrovlnné (MW) spoje Ano 

Elektropřípojky (vedení NN) Ne 
Základnové stanice Ne 

Pro řešení kolize postupujte podle instrukcí v přílohách podle typu Tl 
v kolizi: 

Optické trasy a elektropřípojky Příloha č.3 

Mikrovlnné (MW) spoje Příloha č.4 
Základnové stanice Příloha č.5 
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3. tímto není dotčeno právo T-Mobile Czech Republic a.s. na náhradu škody. 
 

Příloha č.4 Kolize s mikrovlnnými spoji 
S realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů" na 
základě které budou uvedené MW spoje přeloženy na náklady investora. 
Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce a společností T-
Mobile Czech Republic a.s.. 
V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme 
stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování 
rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln 
stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené 
stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále 
bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení 
výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 
2 mil. Kč. 
 

Příloha č.5 Kolize se základovou stanicí 
V (na) objektu se nachází: 

• základnová stanice vč. elektropřípojky, 
• rozvody vnitřního pokrytí společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

S výše uvedenou akcí souhlasíme s podmínkami: 
1. Stavebník nebude provádět žádnou manipulací se zařízením a konstrukcemi společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. 
2. Jakákoliv vynucená manipulace se zařízením společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. bude 
prováděna po dohodě se servisní organizací S com s.r.o. a to na náklady stavebníka, 
3. Minimálně 1 měsíc před realizací kontaktujte zástupce servisní organizace 
S com s.r.o. Ing. Jaroslava Trnku 603256144, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz za účelem projednání 
součinnost během realizace uvedené akce. 
4. Veškeré připomínky zástupce servisní organizace S com s.r.o. budou respektovány. 
 
4.43. Lesy České republiky s.p., Lesní správa Choceň – souhlas č.j. LCR164/003152/2014 z 

4.12.2014.(výňatek): 
Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) mající právo hospodařit s majetkem České republiky a mj. s 
pozemky p.č. 2548/1, 2598/24 vk.ú. Oldřiš u Poličky a p.č. 1216/1 vk.ú. Pustá Kamenice, souhlasí s 
rekonstrukcí nadzemního elektrického vedení s novou trasou vedení 110 kV za těchto podmínek: 

• termín zahájení stavebních úprav bude včas oznámen zástupci LČR (Zbyněk Oplištil - 
724524306), 

• pozemky budou maximálně šetřeny, aby případný dopad úprav na okolní lesní porost byl 
minimální, 

• případné škody na pozemcích budou odstraněny a pozemek dán do původního stavu na náklad 
investora, 

• bude-li nutné odkácení porostu, pak jedině se souhlasem LČR, 
• upozorňujeme, že pozemky se nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (dále jen 

„CHKO ŽV“), doporučujeme proto i vyjádření Správy CHKO ŽV, 
• po ukončení akce budou pozemky předány příslušnému zástupci LČR (Zbyněk Oplištil). 

 

ODŮVODNĚNÍ: 

Dne 27. 2.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dne 16.4 2013 pod č.j. Hl 
6776/2013/SÚ stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 28. 5. 2013. Dne 
17. 4. 2013 pod č.j. Hl 7100/2013/SÚ vydal stavební úřad nové oznámení, kde byly opraveny chyby 
v okruhu účastníků a dotčených orgánů.  
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Dne 27.5.2013 bylo stavebnímu úřadu doručeno podání Občanského sdružení Zelená pro Borovou, 
sídlem Dolní újezd 517, 569 61 Dolní Újezd. Stavební úřad konstatuje, že Občanského sdružení Zelená 
pro Borovou není v řízení o v územním řízení v postavení účastníka řízení a proto stavební úřad nebere na 
námitky zřetel. Občanské sdružení mělo možnost dle §85 stavebního zákona a §70 odst. 3) zákona č. 
114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny se přihlásit k účastenství v řízení do osmi dnů, kdy mu bylo 
oznámeno zahájení řízení. Žádný takový akt výše uvedený subjekt neučinil a stavební úřad jej proto 
nezahrnul do okruhu účastníků řízení.  

Dne 28. 5. 2013 proběhlo na Městském úřadě Hlinsko veřejné ústní jednání o kterém byl sepsán protokol.  

Na základě jednání a prostudování spisového materiálu stavební úřad vyzval výzvou z 4.6.2013 pod č.j. 
Hl 10446/2013/SÚ žadatele, aby nejpozději do 30.6.2014 doplnil žádost o souhlasy vlastníků dotčených 
stavbou, kde v územním plánu obce není stavba el. vedení navržena jako veřejně prospěšná, nebo 
doložení jiného oprávnění k použití pozemků pod stavbou. Zároveň bylo usnesením z 4.6.2013 pod č.j. 
Hl 10446/2013/SÚ řízení přerušeno. Následně byla dne 11.6.2015 pod č.j. Hl 10761/2013 vydána výzva 
spolu s usnesením, kde jsou opraveny tiskové chyby předchozích dokumentů. Pro odstranění další tiskové 
chyby vydal stavební úřad novou výzvu spolu s usnesením ze dne 12.6.2013 pod č.j. Hl 10808/2013/Sú. 
Tímto dokumentem byly nahrazeny předchozí výzvy a usnesení.  

Dne 24.6.2014 byla stavebnímu úřadu podána žádost od zástupce žadatele pana Ing. Milana Soukupa 
zástupce firmy Elektrotrans a.s. o prodloužení lhůty k doplnění údajů a podkladů do 30.6.2015. 

Stavební úřad žádosti vyhověl a usnesením z 1.7.2014 pod č.j. Hl 12681/2014/SÚ prodloužil lhůtu 
k provedení úkonu do 30.6.2015. 

Dne 4.3.2015 byla stavebnímu úřadu podána žádost od zástupce žadatele pana Ing. Milana Soukupa 
zástupce firmy Elektrotrans a.s. o pokračování v přerušeném územním řízení.  

Stavební úřad  vyhověl žádosti a dne 27.4.2015 pod č.j. 7917/2015/SÚ vydal oznámení o pokračování 
v přerušeném územní řízením známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně 
nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 1.6.2015.  

Dne 22.5.2015 byl zástupcem žadatele pana Ing. Milana Soukupa zástupce firmy Elektrotrans a.s. 
doplněn výčet stavbou dotčených pozemků, který byl změněn po upřesnění geodetických podkladů po 
digitalizaci některých území.  

Stavební úřad z tohoto důvodu dne 26.5.2015 pod č.j. Hl 10355/2015/Sú vydal nové oznámení 
s opraveným soupisem pozemků známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně 
nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.7.2015 a zároveň zrušil jednání 
svolané na 1.6.2015. 

Dne 24.6.2015 byl zástupcem žadatele pana Ing. Milana Soukupa zástupce firmy Elektrotrans a.s. 
doplněn výčet stavbou dotčených pozemků, který byl změněn po zhotovení geometrických plánů. 
Zároveň byla doplněna dokumentace a uvedena do souladu s touto změnou. 

Stavební úřad z tohoto důvodu dne 29.6.2015 pod č.j. Hl 12850/2015/Sú vydal nové oznámení 
s opraveným soupisem pozemků známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně 
nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5.8.2015 a zároveň zrušil jednání 
svolané na 8.7.2015. 

Dne 5. 8. 2015 bylo ústní jednání ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko. Při tomto jednání 
byl sepsán protokol z č.j. Hl 14842/2015/SÚ.  

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 či se Zásadami územního rozvoje (které nabyly 
účinnosti dne 7. 10. 2014) a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Vzhledem k náročnosti a rozsahu stavebního záměru stanovil stavební úřad platnost rozhodnutí na 5 let 
v souladu s § 93 odst. 1) stavebního zákona. Stavba svým rozsahem překračuje rámec „běžné stavby“ a 
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stavební úřad si je vědom, že zajištění potřebných smluv, věcných břemen apod., které bude nutné 
obstarat před započetím stavby bude časově náročné a běžný dvouletý termín platnosti územního 
rozhodnutí je v tomto případě nedostačující a lhůtu platnosti územního rozhodnutí proto stanovil na 5 let 
od nabytí právní moci.  

 

Stanoviska sdělili: 
• Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí – Vyjádření č.j. Hl 20940/2012/OŽP z 

23.11.2012 

• Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí – Závazné stanovisko č.j. Hl 24435/2012/OŽP z 
19.12.2012. 

• Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí – Rozhodnutí  č.j. Hl 2332/2012/OŽP z 
6.2.2012. 

• Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad – úsek památkové péče – Vyjádření č.j. Hl 22548/2012/SÚ 
z 21.11.2012. 

• Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad – úsek silničního hospodářství – Vyjádření č.j. Hl 
20278/2012/SÚ z 22.10.2012. 

• Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí – souhrnné 
vyjádření č.j. MP/18447/2012/OÚPRaŽP/BV z 26.11.2012. 

• Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí – závazné 
stanovisko č.j. MP/21489/2012/OÚPRaŽP/Bs z 12.12.2012. 

• Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí – závazné 
stanovisko č.j. MP/03005/2013/OÚPRaŽP/BV z 20.2.2013. 

• Městský úřad Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, Oddělení státní památkové péče – 
sdělení č.j. MěÚ Litomyšl 38014/2012 z 7.12.2012. 

• Městský úřad Polička, Odbor dopravy – vyjádření č.j. MP/18276/2012/OD/OST43/B z 
24.10.2012. 

• Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – závazné 
stanovisko č.j. CR 073440/2012 OŽP/Št. 

• Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  - závazné stanovisko 
č.j. OŽPZ/1405/2013/Vl z 7.1.2013. 

• Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlas č.j. KrÚ 
2094/2013/OŽPZ/Bo z 9.1.2013. 

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – Závazné stanovisko zn. 
17057/2012/HOK-Sy z 15.10.2012. 

• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – Závazné stanovisko č.j. HSPA-13-1189/2012-Šk. 
Z 21.11.2012. 

• Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií 
– vyjádření č.j. KRPE-401-21/ČJ-2013-1700IT z 11.2.2013. 

• Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií 
– vyjádření č.j. KRPE-92255-12/ČJ-2014-1700IT z 9.12.2014. 

• Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku – souhlasné stanovisko č.j. MV-74763-4/OSM-20126 
z 6.8.2012. 

• Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku – souhlasné stanovisko č.j. MV-49281-6/OSM-2013 z 
29.4.2013. 

• Úřad pro civilní letectví – závazné stanovisko č.j. 000572-12-701 z 2.2.2012. 

• Úřad pro civilní letectví – závazné stanovisko č.j. 007317-14-701 z 24.11.2014. 
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• ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj – 
stanovisko zn. 1595/12/52.101/Bš z 23.10.2012. 

• Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č.j. PVZ/12/26695/Ka/0 z 7.11.2012. 

• Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č.j. PVZ/14/32442/Ka/0 z 16.12.2014. 

• Povodí Moravy s.p. – stanovisko č.j. PM054292/2012-203/Le z 4.12.2012  

• Povodí Moravy s.p. – stanovisko č.j. PM057750/2014-203/IN z 11.12.2014. 

• Lesy České republiky s.p. Správa toků, Oblast povodí Dyje Brno – vyjádření  č.j. 
LCR952/006056/2012 z 11.1.2013. 

• Lesy České republiky s.p. Správa toků, Oblast povodí Dyje Brno – vyjádření  č.j. 
LCR952/004803/2014 z 24.11.2014. 

• Lesy České republiky s.p., Lesní správa Choceň – souhlas č.j. LCR164/003152/2014 z 4.12.2014. 

• AOPK SCHKO Žďárské vrchy – závazné stanovisko č.j. 4099/ZV/2012 z 30.10.2012.  

• Obvodní báňský úřad – vyjádření zn. SBS 36062/2012/09/1 z 23.10.2012. 

• Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební zpráva Pardubice – 
závazné stanovisko č.j. 2489/17956-ÚP/2012-1420 z 12.12.2011. 

• Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební zpráva Pardubice – 
závazné stanovisko č.j. MOCR 28332-868/2014-6440 z 20.11.2014. 

• ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření zn. 001050834090 z 17.1.2013. 

• ČEPS, a.s. – souhlas zn. 2857/11/CHD/Sv z 9.12.2011 

• ČEPS, a.s. – souhlas zn. 398/12/CHD/Sv z 13.3.2012. 

• ČEPS, a.s. – souhlas zn. 117/15/KOC/Ro/5 z 10.2.2015. 

• RWE Distribuční služby, s.r.o – vyjádření zn. 5000732974 z 4.2.2013.  

• RWE Distribuční služby, s.r.o – vyjádření zn. 2001054797 z 13.2.2015. 

• NET4GAS, s.r.o – vyjádření zn. 5477/12/OVP/N z 31.7.2012. 

• NET4GAS, s.r.o – vyjádření zn. 7921/14/12/OVP/N z 12.11.2014. 

• Technické a energetické služby Polička s.r.o – vyjádření č.j. 66/2012/Jo z 5.11.2012. 

• Technické a energetické služby Polička s.r.o – vyjádření č.j. 89/2014/Jo z 14.11.2014. 

• COMA s.r.o – vyjádření zn. 0241/So/11 z 21.1.2013. 

• COMA s.r.o – vyjádření č.j.VO/2011/124  z 6.1.2015. 

• VHOS a.s. – vyjádření zn. Ing.MN/2013/121 z 18.1.2013. 

• VHOS a.s. – vyjádření zn. Ing.MN/2011/4001 z 19.12.2011. 

• VHOS a.s. – vyjádření zn. Ing.MN/2014/9001662  z 14.11.2014. 

• CITELUM a.s.. – vyjádření č. 103/14/POL/Du  z 27.11.2014. 

• VS Chrudim a.s. – vyjádření zn. 59/TD/12 ze dne 25.1. 2012. 

• VS Chrudim a.s. – vyjádření zn. 83/TD/15 ze dne 30.1. 2015. 

• Elektro Zelenka s.r.o. – vyjádření zn. VO/14/2011 z 21.12.2011. 

• Elektro Zelenka s.r.o. – vyjádření zn. VO/01/2015 z 3.2.2015. 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko zn. 725/12-SDC SVČ 
z 11.1.2012. 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko zn. 13784/12-SDC 
SVČ z 24.1.2013 

• Drážní úřad – souhlas zn. MP-SOP0348/13-2/So z 4.3.2013 

• ČD Telematika a.s. – souhrnné stanovisko zn. 0097/2012-0 z 3.1.2012.  
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• Správa a údržba silnic – souhlas zn. SUSPK/137/2013 z 11.1.2013. 

• Správa a údržba silnic – souhlas zn. SUSPK/7132/2014 z 21.11.2014. 

• Správa a údržba silnic – souhlas zn. SUSPK/423/2015 z 28.1.2015.  

• Správa a údržba silnic – souhlas zn. SUSPK/5726/2012 z 15.10.2012.  

• Ředitelství silnic a dálnic – vyjádření č.j. 000017/38200/3/Ho/2012 z 20.12.2012. 

• České radiokomunikace a.s. – vyjádření zn. ÚPTS/OS/79550/2012 z 19.6.2012. 

• České radiokomunikace a.s. – vyjádření zn. ÚPTS/OS/110704/2014 z 5.1.2015. 

• Telefonica Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j. 189180/11 z 16.12.2011. 

• Telefonica Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j. POS  185/12 z 3.10.2012. 

• Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. IIG/02/22/2013/CRKRO z 22.2.2013. 

• Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. IIG/01/13/2015/CRKRO z 13.1.2015. 

• Ministerstvo životního prostředí – Souhlasné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na 
životní prostředí č.j. 3681/ENV/11 z 31.1.2011. 

• Obecní úřad Holetín – sdělení zn. 0251/So/12 z 30.1.2012. 

• Obecní úřad Holetín – vyjádření zn. Hol-111/2012 z 17.4.2012. 

• Obec Raná – vyjádření z 30.1.2012. 

• Obec Vojtěchov – sdělení  zn. 0241/So/11 z 28.12.2011. 

• Obecní úřad Krouna – sdělení zn. 01280/11 z 30.1.2012. 

• Obecní úřad Pustá Kamenice – vyjádření č.j. PK-77/2011 z 14.12.2011. 

• Obec Borová – vyjádření z 21.1.2012 

• Saturn Holešov s.r.o – vyjádření z 9.1.2012. 

• Obec Široký Důl – vyjádření 2.2.2012. 

• Obec Kamenec u Poličky – vyjádření zn. 609/11 z 15.12.2011. 

• Pardubický kraj, Krajský úřad, Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů – č.j. KrÚ 
62869/2012/OSRKEF/OUP z 1.11.2012. 

• Český báňský úřad – postoupení zn. SBS 16513/2015/ČBÚ-21/2 z 28.5.2015 

• Obvodní báňský úřad – vyjádření zn. 13788/2015/OBÚ-09/1 z 6.5.2015. 

• Český báňský úřad – postoupení zn. SBS 13370/2015/ČBÚ-21/2 z 29.4.2015 

• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko č.j. 
ODSH-27252/2015-Li z 25.5.2015. 

• Pardubický Kraj, Krajský úřad odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – vyjádření 
č.j. KrÚ 27254/2015 z 13.5.2015. 

• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko č.j. 
ODSH-43150/2015-Li z 24.7.2015. 

• Obvodní báňský úřad – vyjádření zn. SBS 20712/2015/OBÚ-09/1 z 3.7.2015. 

• Obvodní báňský úřad – vyjádření zn. SBS 17533/2013/OBÚ-09/1 z 21.6.2013. 

• Ministerstvo vnitra odbor správy majetku – závazné stanovisko č.j. MV-49281-6/OSM-2013 z 
29.4.2013. 

• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko č.j. 
ODSH-28458/2013-Li z 30.4.2013. 

• Obvodní báňský úřad – vyjádření zn. SBS 11744/2013/OBÚ-09/1 z 23.4.2013. 

• Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku – souhlasné stanovisko č.j. MV-38764-2/OSM-2009 z 
28.5.2009. 
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• Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí – souhrnné 
vyjádření č.j. MP/08837/2013/OÚPRaŽP/BV z 15.5.2013. 

• O2 Czech  Republic a.s. – vyjádření č.j. 515714/15 z 26.1.2015. 

• O2 Czech  Republic a.s. – vyjádření č.j. 515720/15 z 26.1.2015. 

• O2 Czech  Republic a.s. – vyjádření č.j. 721915/14 z 12.11.2014. 

• O2 Czech  Republic a.s. – vyjádření č.j. 721931/14 z 12.11.2014. 

• ČEZ Distribuce a.s. – souhlas zn. 020215/Pk z 2.2.2015. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200278063 z 26.1.2015. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200278073 z 26.1.2015. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200278094 z 27.1.2015. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200278099 z 27.1.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463780  z 7.9.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463782  z 7.9.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463793  z 7.9.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463796  z 7.9.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463802  z 7.9.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463805 z 7.9.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463811  z 7.9.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – sdělení  zn. 0100463780  z 7.9.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření zn. 1072725391 z 12.2.2015. 

• ČEZ Distribuce a.s. – souhlas  zn. 1072903313 z 25.2.2015. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200259750 z 12.11.2014. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200259755 z 12.11.2014. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200259759 z 12.11.2014. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200259762 z 12.11.2014. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200259767 z 12.11.2014. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200259780 z 12.11.2014. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200259811 z 12.11.2014. 

• ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0200259812 z 12.11.2014. 

• T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. 15_03_25_PD z 25.3.2015. 

• T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. 15_03_25_PD z 22.1.2015. 

• Citelum a.s. – vyjádření z 2.2.2015. 

• VHOS a.s. – vyjádření zn. Ing.MN/2015/9001835 z 26.1.2015. 

• NET4GAS, s.r.o – vyjádření zn. 449/15/OVP/N z 21.1.2015. 

• NET4GAS, s.r.o – vyjádření zn. 154/15/BRA/N z 21.1.2015. 

• RWE Distribuční služby s.r.o. – zn. 5001056614 z 29.01.2015. 

• Sekce ekonomická a majetková – závazné stanovisko zn. 39452/2015-8201-OÚZ-PCE z 
9.3.2015. 

• České radiokomunikace  a.s. – zn. UPTS/OS/113399/2015 z 20.3.2015. 

• ČD Telematika a.s. – souhrnné stanovisko zn. 3538/2015-0 z 18.2.2015. 

• ČD Telematika a.s. – souhrnné stanovisko zn. 21645/2014-0 z 28.11.2014. 
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• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko zn. 1554/2015-OŘ 
HKR/S z 5.3.2015. 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko zn. 23178/2014-OŘ 
HKR/PrP  z 29.1.2014. 

• ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj  - 
závazné stanovisko č.j. 1738/13/52.103/UI z 15.5.2013. 

 

 

STANOVENÍ OKRUHU ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ: 

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Hlinsko, stavební odbor k závěru, že právní 
postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší 
(vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům 
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 

Účastnící řízení dle § 85 odst. 2) stavebního zákona 
 

vlastníci pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem a vlastníci sousedních pozemků k pozemkům 
parc. č. st. 2266, st. 3356, st. 3622, 1225/1, 1225/2, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1295/2, 1296/1, 
1297/1, 1298/1, 1298/4, 1299/2, 1302/2, 1314/3, 1314/6, 1315, 2604/3, 3218, 3219, 3221, 3222, 3239 
v katastrálním území Hlinsko v Čechách, 2525, 2526, 2529, 2530, 2534, 2535, 624, 627, 629, 630/2, 
633/2, 633/3, 657/2, 660/15, 660/16, 660/19, 670, 671, 672, 674, 689, 690/1, 700, 701, 721, 724, 737, 
743, 746, 765, 766/1, 767/1, 767/7, 771, 779/1, 779/2, 780/2, 780/3, 781/7 v katastrálním území Holetín, 
parc. č. 17/3, 17/7, 1807, 1808/2, 1814/2, 1816, 1819/20, 1819/27, 1822/31, 1822/32, 21, 3303/1, 3303/2, 
3418/1, 3504/1, 3531, 4101, 4112, 4115, 4124, 4125, 4135, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4165, 4172, 
4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4201, 4202, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4237, 4254, 4256, 4257, 
4259, 4260, 4286, 4287, 4288, 4301, 4388, 4389, 4398, 4401, 4402, 4403, 4404, 4413, 4430, 4431, 4466, 
4467, 4506, 4507, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4580, 4581, 4607, 4608, 4670, 4671, 4672, 4673, 
4704, 4707, 4708, 4709, 4746, 4747, 4748, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4846, 4847, 4848, 4849, 
4882, 4883, 55/1, 57 v katastrálním území Krouna, parc. č. 276, 277, 279, 280, 283/1, 283/3, 284, 285, 
286, 293/2, 296/2, 297/2, 297/3, 297/4, 319/2, 321, 323, 327/1, 327/2, 356/19, 459/1, 469/1, 471 
v katastrálním území Oldřiš u Hlinska, parc. č. 1047/1, 1048, 1052, 1053/1, 1053/2, 1057, 1059, 1113, 
1115, 1119/2, 1119/3, 1120/1, 1121/2, 1125, 1126/2, 1131/1, 1131/4, 1133, 1142, 1143, 1144, 1147/1, 
1148/1, 1148/2, 1152, 1160/1, 1160/3, 1237, 1238/4, 961/15, 961/16, 961/19, 993/10, 993/9, 994/1, 
996/2, 997 v katastrálním území Raná u Hlinska, parc. č. 1004, 1006, 1009, 1011, 1014/1, 1014/3, 1017, 
1020, 1023, 1593, 1594/1, 1646/1, 1647/1, 1648/1, 1651, 1675/1, 1675/3, 1703, 1704, 1706, 1707, 
1715/1, 1716, 1717, 1718, 1719, 1725, 1732, 1733, 1735, 1737, 1740, 1758, 1760/1, 1760/6, 1760/7, 
1760/8, 1766/1, 1766/2, 1767, 1768, 1769, 1772/1, 1773/1, 1773/2, 1799, 1800, 1801, 1803/1, 1804/1, 
1804/2, 1805/1, 1805/2, 1806, 1807, 1808, 1870, 342, 346, 347, 348, 761/1, 761/2, 762/2, 772, 773/12, 
773/14, 773/15, 773/16, 773/17, 773/19, 773/21, 773/22, 782, 783, 864, 867, 870, 873, 875, 876, 877, 
879, 898, 900/2, 900/6, 904, 905, 914/1, 914/2, 915/1, 915/2, 925, 933/2, 935/1, 935/10, 935/14, 935/15, 
935/16, 935/17, 935/18, 935/19, 935/21, 935/7, 935/8, 935/9, 939, 949, 951, 954, 955, 956/1, 957/1, 
957/3, 957/4, 969/1, 979/1, 993/1, 994, 842, 773/7 v katastrálním území  Rychnov, parc. č. 1063, 1068/1, 
1068/2, 1069, 1080/2, 1080/3, 1084, 1087/13, 1087/2, 1087/8, 1087/9, 1094, 1120, 1121, 1128, 1145, 
1146/4, 1150, 1182, 1183, 1186, 1197/2, 1198/5, 1198/6, 1247, 1248, 1253, 1267, 1268, 1269, 1270, 
1271, 1284/29, 1284/5, 1284/7, 1338, 1342/1, 1354, 1385/2, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1397, 1398, 
1408/1, 1408/3, 1409, 1995, 1996, 1997, 2018, 2020/1, 2022/1, 2024/1, 2028, 2029/1, 2031, 2037, 
2039/3, 2040/1, 2040/3, 2045/1, 2045/2, 2089/1, 2097, 3/3, 328, 329, 342, 343, 345/2, 345/3, 345/4, 346, 
347, 421/4, 919/1, 920, 922, 929, 930, 935, 936, 937, 945/1, 945/2, 946, 950/1, 978/4, 979, 980, 985/1, 
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985/2, 985/3, 985/4, 988/1, 989/3, 990 v katastrálním území Vojtěchov u Hlinska, parc. č. 105, 114, 115, 
116, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 33, 34/2, 35/1, 35/2, 36/5, 36/6, 4, 49/1, 49/2, 49/3, 59/1, 60/5, 60/7, 60/9, 
662/1, 662/2, 663, 666/2, 689, 691/15, 691/19, 691/2, 691/4, 691/7, 712/2, 714, 717, 735/5, 736, 739, 
750, 754/2, 756, 76/1, 783/2, 785/3, 795/1, 807, 86/2, 89, 90, 92, 93/11, 93/12 v katastrálním území 
Františky, parc. č. 1003/1, 1003/3, 1004, 1008, 1009, 1010, 1012/10, 1012/11, 1012/12, 1012/15, 1012/2, 
1012/3, 1032, 1033, 1043, 1046, 1047/1, 1048, 1053/6, 1054/1, 1056/1, 1126, 1127, 1128, 1129/1, 
1161/1, 1161/3, 2094/1, 2095/1, 2105, 2107/10, 2112/11, 2114/3, 2121/4, 2124/11, 2124/18, 2129/17, 
2129/19, 2129/20, 2129/68, 2129/70, 2132, 2140, 2153, 2154, 2155/1, 2155/2, 2466/22, 2466/23, 
2466/24, 2466/3, 2466/31, 2492, 2520/1, 2610/100, 2610/101, 2610/102, 2610/103, 2610/105, 2610/2, 
2610/62, 2610/97, 2626/2, 2630/1, 2630/10, 2630/12, 2630/13, 2630/14, 2630/15, 2630/20, 2630/6, 
2630/7, 2630/8, 2633, 2682/26, 2693, 2698, 2703/1, 2703/10, 2703/11, 2703/12, 2703/13, 2703/14, 
2703/15, 2703/16, 2703/17, 2703/18, 2703/19, 2703/20, 2703/21, 2703/22, 2703/23, 2703/24, 2703/25, 
2703/26, 2703/28, 2703/29, 2703/30, 2703/4, 2703/9, 2704, 2721, 2722, 2724/4, 2725/6, 2725/9, 573/10, 
573/11, 573/18, 573/4, 574, 591, 592, 593, 594, 597, 634, 641, 643/1, 665/1, 666/3, 666/6, 666/8, 666/9, 
714, 717/2, 720, 721, 722, 760, 769, 770/1, 791/14, 791/15, 791/21, 791/22, 791/4, 791/5, 791/8, 793/3, 
824/4, 824/5, 854/1, 855/2, 855/3, 922/1, 924/15, 924/16, 924/17, 924/19, 924/20, 924/21, 924/25, 
924/26, 924/30, 924/31, 924/32, 924/35, 924/41, 964/3, 965, 2726 v katastrálním území Borová u 
Poličky, parc. č. 1153/23, 1153/25, 1153/26, 1218, 1219/2, 1220, 1226, 1227, 1228, 2053 v katastrálním 
území Kamenec u Poličky, parc. č. 1471/2, 1539/5, 1541/2, 1594/15, 1594/2, 1594/4, 1594/5, 1594/6, 
1613/1, 1768, 1769, 1772, 1773, 1774, 1805, 1806/2, 1809/2, 1820/5, 1845/4, 1879/1, 1879/3, 1879/4, 
1879/5, 1882, 1888/20, 1888/22, 1943, 1944, 1945/2, 1945/3, 1945/4, 1977/1, 1981/5, 2015/11, 2015/14, 
2015/17, 2015/19, 2015/20, 2015/22, 2015/24, 2019/1, 2103, 2105/1, 2105/3, 2105/4, 2180/12, 2180/13, 
2180/14, 2180/9, 2228, 2229, 2548/1, 2557/2, 2561/7, 2564/7, 2570/1, 2570/2, 2576, 2579/5, 2579/6, 
2588/1, 2598/19, 2598/23, 2598/24, 2598/3, 2598/8, 2598/9, 2641/16, 2641/18 v katastrálním území 
Oldřiš u Poličky, parc. č. 1203/3, 1203/4, 1210/1, 1210/10, 1210/12, 1210/17, 1210/18, 1210/2, 1210/20, 
1210/21, 1210/26, 1210/28, 1210/29, 1210/30, 1210/31, 1210/40, 1210/41, 1210/43, 1210/47, 1210/48, 
1210/5, 1210/51, 1210/53, 1210/6, 1210/65, 1210/66, 1210/69, 1210/7, 1210/70, 1210/71, 1210/8, 
1210/9, 1233/1, 1233/2, 1247/1, 1247/3, 1347/1, 1347/22, 1347/23, 1347/24, 1347/46, 1347/73, 1451/1, 
1471/11, 1471/3, 1471/5, 1508/1, 1508/2, 1517/1, 1517/2, 1524/1, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1575/1, 1600, 
1623/6, 1632/1, 1632/2, 1672/4, 1690/5, 1713/4, 1726/2, 1733/2, 1742/1, 1742/2, 1768/2, 1770/2, 1819, 
1845, 1869/4, 1895/1, 1911/1, 1915/1, 1949/2, 1949/3, 1977, 1982/3, 1996/2, 2010/1, 2013/1, 2048, 
2070/2, 2090/2, 2099/1, 2115/10, 2115/11, 2115/2, 2147, 2169/10, 2169/9, 2187, 2207/1, 2207/16, 
2207/22, 2232, 2259, 2270, 2275, 2286/1, 2291/1, 2302/1, 2306/1, 2317/2, 2321/2, 2339/1, 2339/5, 
2340/3, 2355, 2356/1, 2358, 2371, 2372/4, 2385/8, 2388, 2405/1, 2441, 2455, 2468, 2469, 2496/1, 2532, 
2548, 2571, 2593/1, 2611, 2616/3, 2628/2, 2633/1, 2633/2, 2644/5, 2644/8, 2647, 2651/1, 2665/13, 
2665/7, 2687/3, 2688/2, 2704/1, 2721/1, st. 3904, 5957/2, 5957/4, 5967/1, 5967/3, 5974/1, 5978/1, 
5978/14, 5978/15, 5980/2, 5982/2, 6000/4, 6013/11, 6013/15, 6013/2, 6243, 6273, 6404, 1471/22, 
1471/21, 1451/6, 1451/7, 1210/49, 1210/19, 1210/24, 1210/25, 1210/27, 1210/84, 1210/83, 1210/62, 
1210/61, 1210/14, 1210/11, 6240/3, 1255/3, 1232/1, 1210/58, 1210/72, 1210/22, 1210/23, 6036/13, 1172, 
1161/2, 1158/3, 1153/3, 1149/1, 1139, 6031, 1132, 2640/3, st. 3918, st. 3917, st. 1346 v katastrálním 
území Polička, parc. č. 1216/1 v katastrálním území Pustá Kamenice, parc. č. 1374, 1378, 1383/2, 1384/2, 
1385/2, 1386/1, 1389/2, 1391/1, 1393/2, 1394/6, 1397/1, 1401/3, 1403/2, 1413, 1414/1, 1414/16, 1414/3, 
1414/4, 1416, 1417, 1468, 1474, 1483, 1491, 1492, 1493, 340/1, 341, 379/1, 379/10, 379/11, 379/12, 
379/8, 379/9, 404/1, 404/3, 404/6, 404/7, 469/2, 472/1, 472/2, 473, 474/3, 474/8, 474/9, 476, 512/1, 517, 
520, 587, 588, 590/1, 590/2, 594/1, 625, 627/2, 631/1, 631/2, 633, 696, 697, 712/10, 712/11, 715/1, 
715/2, 716, 717/2, 717/3, 717/6, 749/1, 749/3, 750/1, 750/2, 751/1, 751/14, 751/15, 751/22, 763/3, 765/3, 
766, 792, 797/7, 829/1, 829/28, 829/30, 833/3, 834/4, 844/6, 845, 846/22, 853/5, 853/6, 853/7, 860/7, 
860/8, 861, 862, 863/1, 863/15, 863/18, 882, 863/17 v katastrálním území Široký Důl 

 

vlastníci a správci technické infrastruktury a správci toků dotčené stavbou: 
ČEPS, a.s., 
RWE Distribuční služby, s.r.o. 
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T.E.S. s.r.o. 
COMA s.r.o. 
VHOS, a. s. 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Správa dopravní cesty Pardubice 
ČD - Telematika a.s. 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 85031, oddělení majetkové správy  
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
O2 Czech Republic, a.s. 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
Vodafone Czech Republic a.s. 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 
Povodí Labe, státní podnik 
Povodí Moravy, s.p. 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Správa toků - oblast povodí Dyje, Brno 
Ministerstvo Vnitra, odbor správy majetku, Nad štolou 936, 17034 Praha 7 

 

 

NÁMITKY A NÁVRHY ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ: 

 
Námitky manželů Oldřicha a Miroslava Teleckých, Borová 264, 569 82 Borová z 21.5.2013; 
Vojtěcha Bednáře, Borová 147, 569 82 Borová z 22.5.2013; Stanislava Holomka, Dolní Újezd 517, 
569 61 Dolní Újezd z 22.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SU/13/3 696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění 
stavby „Hlinsko-Poličky, Venkovní vedení 110 kV“ mj. na pozemcích v k. ú. Borová . 
Jako vlastník sousedního pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, a s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o liniovou stavbu, současně i nositel vlastnických práv k sousednímu pozemku, 
která mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, prohlašuji, že se považuji za účastníka územního 
řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a současně i písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
S umístěním stavby na pozemcích sousedních nemohu souhlasit, protože stavba tak, jak je její umístění 
navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje funkční využití mého 
pozemku a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie na svoje okolí 
zhoršuje a ohrožuje životní prostředí, poškozuje přírodu a krajinu a ohrožuje a poškozuje lidské zdraví. 
Ochranné pásmo vysokého napětí značně omezuje využití pozemků, kterých se dotýká. V ochranném 
pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze v dané lokalitě stavět rodinné domky či jiné stavby pro 
účely bydlení, což má výrazný dopad na tržní cenu takových pozemků, když je lze využít pouze např. k 
zahrádkářským účelům, apod. Stejně tomu tak je se stavbami, které jsou umístěny na pozemku, který se 
nachází v ochranném pásmu, i ty mají výrazně nižší tržní cenu oproti stejně vybaveným nemovitostem, 
které jsou umístěny na pozemku mimo ochranné pásmo. Je proto zcela logické, že nová vedení by se měla 
umísťovat přednostně v nezastavěných územích, což se v posuzovaném případě neděje, a to nepochybně 
a evidentně jenom proto, že úmyslem žadatele jev maximální míře šetřit náklady a provedení stavby, a to 
bez ohledu na zákonná práva a oprávněné zájmy obyvatel obce Borová. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že elektromagnetické 
záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní vliv na lidské zdraví. Z 
odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v elektromagnetickém poli je 
spojen se zvýšeným výskytem závažných onemocnění (leukémie, nádory mozku, trvalé migrény, apod.). 
Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví obyvatel domů, které jsou postaveny mimo 
ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do současné doby nepodařilo jednoznačně prokázat 
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(statisticky významné zvýšení výše uvedených chorob), i když v určitých případech byly zaznamenány 
subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková únava). Výše uvedené subjektivní potíže se vyskytovaly ve 
zvýšené míře u dětí, jejichž organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány případy dětské 
leukémie. Tyto dopady stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu je ta skutečnost, že nadzemní vedení elektrické energie má přímé i 
nepřímé negativní důsledky na životní prostředí. Přímý zábor území je sice relativně velmi malý a 
způsobují ho základy stožárů vysokého napětí, ale určitým problémem je velikost ochranného pásma pod 
vedením vysokého napětí. Pokud toto prochází zalesněným územím, je nutné lesní porost v ochranném 
pásmu vymýtit, aby bylo minimalizováno riziko požáru při poškození elektrovodných lan. Tím dochází k 
narušení celistvosti lesního porostu, který je více náchylný k poškození při různých kalamitních situacích 
(vichřice, námrazy, atd.) ale i erozí půdy vlivem odtoku vody při dešťových srážkách či vlivem působení 
větru, který způsobuje emise prachu. Průseky v lesních porostech mohou též změnit přirozené proudění 
vzduchu v dané lokalitě a tím místně ovlivnit klimatické podmínky. Průseky též negativně ovlivňují 
přirozené migrační koridory lesní zvěře a drobných živočichů. 
Nadzemní vedení elektrické energie způsobuje elektromagnetické emise v okolí linie vedení, které velmi 
omezují využití daného území. Elektromagnetické emise mají vliv na živočichy, flóru a faunu v blízkém 
okolí. Stožáry a elektrovodná lana citelně narušují přírodní ráz krajiny, zejména pokud se jedná o 
zalesněná území či území v okolí vodních toků a vodních ploch. Narušení přírodního rázu krajiny snižuje 
možnosti využití krajiny pro rekreační účely, což je v případě naší obce obzvlášť závažná skutečnost, 
které by měla být věnována daleko větší pozornost, protože její území z jižní strany už nyní obepíná 
vrchní vedení 400 kV. 
V případě nečekaných přírodních událostí (vichřice, bouřky, záplavy, silné námrazy, atd.), které poškodí 
elektrovodná lana, existuje reálné nebezpečí požáru okolní krajiny, zejména v letních měsících, kdy je 
půda a vegetace značně vysušena (zemědělské plodiny, zalesněná území, stavby atd.). Občas dochází též 
k nehodám letadel a vrtulníků, které jsou způsobeny kolizí stroje s elektrovodnými lany. Všechny tyto 
negativní účinky se do jisté míry dotýkají i mých práv, bez opory v platném právu do nich zasahují tím, 
že je ohrožují a omezují, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, zejména s čl. 11a čí. 35.  
V předcházejících odstavcích byly naznačeny negativní účinky distribuční sítě elektrické energie na 
životní prostředí. Dané negativní účinky je možné výrazně eliminovat, pokud se přijmou vhodná opatření 
už v době zpracování projektu pro danou stavbu. S úspěchem lze využívat kombinace různých 
ochranných opatření, jejichž účinky společným působením narůstají. Dochází tak k prevenci vzniku škod 
na životním prostředí. Následné odstraňování škod na životním prostředí a jejich příčin je totiž značně 
finančně náročné a často i technicky těžko proveditelné. V posuzovaném případě však žadatel žádná 
taková opatření nenavrhuje. 
Negativní vlivy vedení elektrické energie na životní prostředí lze výrazně snížit při použití podzemních 
vedení, kdy odpadá velká většina výše popisovaných vlivů, která se v současné době používají zejména 
ve městech a v osídlených částech obcí, ale v posuzovaném případě tato možnost umístění stavby vůbec 
nebyla brána v úvahu. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky Milana Teplého, bytem Borová 218 569 82 Borová z 17.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SÚ/Í3/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Poličky, Venkovní vedení 110 kV“ mj. na pozemcích v k. ú. Borová u Poličky. 
Jako vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, a s ohledem na skutečnost, že 
se jedná o liniovou stavbu, současně i nositel vlastnických práv k sousednímu pozemku, která mohou být 
územním rozhodnutím přímo dotčena, prohlašuji, že se považuji za účastníka územního řízení podle § 85 
odst. 2 písm. a) a současně i písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
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S umístěním stavby na mém pozemku ani na pozemcích sousedních nesouhlasím, protože zasahuje do 
mých vlastnických práv a významným způsobem omezuje využití mého pozemku a negativními vlivy, 
které má vrchní vedení výrazně ohrožuje životní prostředí a krajinu a především ohrožuje a poškozuje 
lidské zdraví. 
Je proto zcela logické, že nová vedení by se měla umísťovat přednostně v nezastavěných územích, což se 
v posuzovaném případě neděje, a to nepochybně a evidentně jenom proto, že úmyslem žadatele je v 
maximální míře šetřit náklady a provedení stavby, a to bez ohledu na zákonná práva a oprávněné zájmy 
obyvatel obce Borová.  
Dalším důvodem mého nesouhlasu s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že elektromagnetické 
záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní vliv na lidské zdraví. Z 
odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v elektromagnetickém poli je 
spojen se zvýšeným výskytem závažných onemocnění (leukémie, nádory mozku, trvalé migrény, apod.). 
Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví obyvatel domů, které jsou postaveny mimo 
ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do současné doby nepodařilo jednoznačně prokázat 
(statisticky významné zvýšení výše uvedených chorob), i když v určitých případech byly zaznamenány 
subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková únava). Výše uvedené subjektivní potíže se vyskytovaly ve 
zvýšené míře u dětí, jejichž organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány případy dětské 
leukémie. Tyto dopady stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. Můj trvale obydlený dům je ve 
vzdálenosti asi 120 metrů a užívaná zahrada ještě o 50m blíže. 
Nadzemní vedení elektrické energie způsobuje elektromagnetické emise v okolí linie vedení, které velmi 
omezují využití daného území. Elektromagnetické emise mají vliv na živočichy, flóru a faunu v blízkém 
okolí. Stožáry a elektrovodná lana citelně narušují přírodní ráz krajiny, zejména pokud se jedná o 
zalesněná území či území v okolí vodních toků a vodních ploch. 
V případě nečekaných přírodních událostí (vichřice, bouřky, záplavy, silné námrazy, atd.), které poškodí 
elektrovodná lana, existuje reálné nebezpečí požáru okolní krajiny, zejména v letních měsících, kdy je 
půda a vegetace značně vysušena (zemědělské plodiny, zalesněná území, stavby atd.). Všechny tyto 
negativní účinky se do jisté míry dotýkají i mých práv, bez opory v platném právu do nich zasahují tím, 
že je ohrožují a omezují, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, zejména s čl. 11 a čl. 35. 
V předcházejících odstavcích byly naznačeny negativní účinky distribuční sítě elektrické energie na 
životní prostředí. Dané negativní účinky je možné výrazně eliminovat, pokud se přijmou vhodná opatření 
už v době zpracování projektu pro danou stavbu. S úspěchem lze využívat kombinace různých 
ochranných opatření, jejichž účinky společným působením narůstají. Dochází tak k prevenci vzniku škod 
na životním prostředí. Následné odstraňování škod na životním prostředí a jejich příčin je totiž značně 
finančně náročné a často i technicky těžko proveditelné. V posuzovaném případě však žadatel žádná 
taková opatření nenavrhuje. 
Negativní vlivy vedení elektrické energie na životní prostředí lze výrazně snížit při použití podzemních 
vedení, kdy odpadá velká většina výše popisovaných vlivů, která se v současné době používají zejména 
ve městech a v osídlených částech obcí, ale v posuzovaném případě tato možnost umístění stavby vůbec 
nebyla brána v úvahu. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností žádám stavební úřad, aby žádost o vydání územního rozhodnutí 
pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky Ing. Jaroslava Štrofa, bytem Borová 199, 569 82 Borová z 15.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SÚ/13/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Poličky, Venkovní vedení 110 kV“ mj. na pozemcích v k. ú. Borová u Hlinská. 
S umístěním stavby v katastru obce Borová nemohu souhlasit, protože stavba tak, jak je její umístění 
navrženo zasahuje nepřiměřeně do životního prostředí obce a ovlivní ho na desítky či stovky let. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že elektromagnetické 
záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní vliv na lidské zdraví. Z 
odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v elektromagnetickém poli je 
spojen se zvýšeným výskytem závažných onemocnění (leukémie, nádory mozku, trvalé migrény, apod.). 
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Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví obyvatel domů, které jsou postaveny mimo 
ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do současné doby nepodařilo jednoznačně prokázat 
(statisticky významné zvýšení výše uvedených chorob), i když v určitých případech byly zaznamenány 
subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková únava). Výše uvedené subjektivní potíže se vyskytovaly ve 
zvýšené míře u dětí, jejichž organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány případy dětské 
leukémie. Tyto dopady stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu je ta skutečnost, že nadzemní vedení elektrické energie má přímé i 
nepřímé negativní důsledky na životní prostředí. Přímý zábor území je sice relativně velmi malý a 
způsobují ho základy stožárů vysokého napětí, ale určitým problémem je velikost ochranného pásma pod 
vedením vysokého napětí. Pokud toto prochází zalesněným územím, je nutné lesní porost v ochranném 
pásmu vymýtit, aby bylo minimalizováno riziko požáru při poškození elektrovodných lan. Tím dochází k 
narušení celistvosti lesního porostu, který je více náchylný k poškození při různých kalamitních situacích 
(vichřice, námrazy, atd.) ale i erozí půdy vlivem odtoku vody při dešťových srážkách či vlivem působení 
větru, který způsobuje emise prachu. Průseky v lesních porostech mohou též změnit přirozené proudění 
vzduchu v dané lokalitě a tím místně ovlivnit klimatické podmínky. Průseky též negativně ovlivňují 
přirozené migrační koridory lesní zvěře a drobných živočichů. 
V předcházejících odstavcích byly naznačeny negativní účinky distribuční sítě elektrické energie na 
životní prostředí. Dané negativní účinky je možné výrazně eliminovat, pokud se přijmou vhodná opatření 
už v době zpracování projektu pro danou stavbu. S úspěchem lze využívat kombinace různých 
ochranných opatření, jejichž účinky společným působením narůstají. Dochází tak k prevenci vzniku škod 
na životním prostředí. Následné odstraňování škod na životním prostředí a jejich příčin je totiž značně 
finančně náročné a často i technicky těžko proveditelné. V posuzovaném případě však žadatel žádná 
taková opatření nenavrhuje.  
 
Negativní vlivy vedení elektrické energie na životní prostředí lze výrazně snížit při použití podzemních 
vedení, kdy odpadá velká většina výše popisovaných vlivů, která se v současné době používají zejména 
ve městech a v osídlených částech obcí, ale v posuzovaném případě tato možnost umístění stavby vůbec 
nebyla brána v úvahu. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky Pavla Bednáře, bytem Borová 11, 569 82 Borová z 22.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SÚ/13/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Poličky, Venkovní vedení 110 kV“ mj. na pozemcích v k. ú. Borová . 
Jako vlastník sousedního pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, a s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o liniovou stavbu, současně i nositel vlastnických práv k sousednímu pozemku, 
která mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, prohlašuji, že se považuji za účastníka územního 
řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a současně i písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
S umístěním stavby na pozemcích sousedních nemohu souhlasit, protože stavba tak, jak je její umístění 
navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje funkční využití mého 
pozemku a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie na svoje okolí 
zhoršuje a ohrožuje životní prostředí, poškozuje přírodu a krajinu a ohrožuje a poškozuje lidské zdraví. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že elektromagnetické 
záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní vliv na lidské zdraví. Z 
odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v elektromagnetickém poli je 
spojen se zvýšeným výskytem závazných onemocnění (leukémie, nádory mozku, trvalé migrény, apod.). 
Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví obyvatel domů, které jsou postaveny mimo 
ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do současné doby nepodařilo jednoznačně prokázat 
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(statisticky významné zvýšení výše uvedených chorob), i když v určitých případech byly zaznamenány 
subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková únava). Výše uvedené subjektivní potíže se vyskytovaly ve 
zvýšené míře u dětí, jejichž organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány případy dětské 
leukémie. Tyto dopady stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu je ta skutečnost, že nadzemní vedení elektrické energie má přímé i 
nepřímé negativní důsledky na životní prostředí. Přímý zábor území je sice relativně velmi malý a 
způsobují ho základy stožárů vysokého napětí, ale určitým problémem je velikost ochranného pásma pod 
vedením vysokého napětí. Pokud toto prochází zalesněným územím, je nutné lesní porost v ochranném 
pásmu vymýtit, aby bylo minimalizováno riziko požáru při poškození elektrovodných lan. Tím dochází k 
narušení celistvosti lesního porostu, který je více náchylný k poškození při různých kalamitních situacích 
(vichřice, námrazy, atd.) ale i erozí půdy vlivem odtoku vody při dešťových srážkách či vlivem působení 
větru, který způsobuje emise prachu. Průseky v lesních porostech mohou též změnit přirozené proudění 
vzduchu v dané lokalitě a tím místně ovlivnit klimatické podmínky. Průseky též negativně ovlivňují 
přirozené migrační koridory lesní zvěře a drobných živočichů. 
Nadzemní vedení elektrické energie způsobuje elektromagnetické emise v okolí linie vedení, které velmi 
omezují využití daného území. Elektromagnetické emise mají vliv na živočichy, flóru a faunu v blízkém 
okolí. Stožáry a elektrovodná lana citelně narušují přírodní ráz krajiny, zejména pokud se jedná o 
zalesněná území či území v okolí vodních toků a vodních ploch. Narušení přírodního rázu krajiny snižuje 
možnosti využití krajiny pro rekreační účely, což je v případě naší obce obzvlášť závažná skutečnost, 
které by měla být věnována daleko větší pozornost, protože její území z jižní strany už nyní obepíná 
vrchní vedení 400 kV. 
V případě nečekaných přírodních událostí (vichřice, bouřky, záplavy, silné námrazy, atd.), které poškodí 
elektrovodná lana, existuje reálné nebezpečí požáru okolní krajiny, zejména v letních měsících, kdy je 
půda a vegetace značně vysušena (zemědělské plodiny, zalesněná území, stavby atd.). Občas dochází též 
k nehodám letadel a vrtulníků, které jsou způsobeny kolizí stroje s elektrovodnými lany. Všechny tyto 
negativní účinky se do jisté míry dotýkají i mých práv, bez opory v platném právu do nich zasahují tím, 
že je ohrožují a omezují, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, zejména s čl. 11 a čl. 35. 
V předcházejících odstavcích byly naznačeny negativní účinky distribuční sítě elektrické energie na 
životní prostředí. Dané negativní účinky je možné výrazně eliminovat, pokud se přijmou vhodná opatření 
už v době zpracování projektu pro danou stavbu. S úspěchem lze využívat kombinace různých 
ochranných opatření, jejichž účinky společným působením narůstají. Dochází tak k prevenci vzniku škod 
na životním prostředí. Následné odstraňování škod na životním prostředí a jejich příčin je totiž značně 
finančně náročné a často i technicky těžko proveditelné. V posuzovaném případě však žadatel žádná 
taková opatření nenavrhuje. 
Negativní vlivy vedení elektrické energie na životní prostředí lze výrazně snížit při použití podzemních 
vedení, kdy odpadá velká většina výše popisovaných vlivů, která se v současné době používají zejména 
ve městech a v osídlených částech obcí, ale v posuzovaném případě tato možnost umístění stavby vůbec 
nebyla brána v úvahu. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky Ing. Václava Stodoly, Borová 143, 569 82 Borová z 23.5.2013 ve znění: 
Dne 17.4.2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č.j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SÚ/13/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Polička, venkovní vedení 110 kV“ mj. na pozemcích v k.ú. Borová u Poličky. 
Jako vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na skutečnost, že se 
jedná o liniovou stavbu, prohlašuji, že se považuji za účastníka územního řízení podle §85 odst.2 písm. a) 
a současně i písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitku. 
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S umístěním stavby na mém pozemku ani na pozemcích sousedních nemohu souhlasit, protože stavba tak, 
jak je její umístění navrženo, zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje 
funkční využití mého pozemku. V ochranném pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze v dané 
lokalitě stavět rodinné domy či jiné stavby pro účely bydlení, což má výrazný dopad na tržní cenu 
pozemku. Dalším důvodem mého nesouhlasu je to, že negativní vlivy, které má vrchní vedení el. energie 
na svoje okolí zhoršují životní prostředí, poškozují přírodu a ohrožují lidské zdraví. 
Tyto negativní účinky je možné výrazně eliminovat, pokud se přijmou vhodná opatření už v době 
zpracování projektu pro danou stavbu. Následné odstraňování škod na životním prostředí je značně 
náročné a často i technicky těžko proveditelné. V posuzovaném případě žadatel žádná opatření 
nenavrhuje. Negativní vlivy vedení el. energie na životní prostředí lze výrazně snížit při použití 
podzemních vedení. V posuzovaném případě tato možnost umístění stavby vůbec nebyla brána v úvahu. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky pana Oldřicha Krátkého bytem Botanická 39, 602 00 Brno z 27.5.2013 ve znění: 
Podatel je vlastníkem domu č.p.262 na pozemku par. č. 332 a pozemku par. č. 2703/4...vše., v k.ú., obec 
Borová. Tyto nemovitosti podatel využívá k rodinné rekreaci. 
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem, a s ohledem na skutečnost, že liniová 
stavba vede přes uvedený pozemek, prohlašuji, že se považuji za účastníka územního řízení podle § 85 
odst. 2 písm. a) a současně i písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
Nesouhlasím s umístěním stožárů VN č. 117 a č. 118 v blízkosti obytné budovy č.p. 262 v obci Borová. 
Požaduji, aby umístění stožárů bylo oddáleno dále za zastavěnou oblast a klidové zóny, nebo byla využita 
možnost použití podzemního vedení. 
S umístěním stavby na mém pozemku ani na pozemcích sousedních nemohu souhlasit, protože stavba tak 
jak je její umístění navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje 
funkční využití mého pozemku (m.j. je tento prostor intenzivně využíván pro hry dětí a volné chvíle celé 
rodiny) a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie na svoje okolí zhoršuje 
a ohrožuje životní prostředí, poškozuje přírodu a krajinu a ohrožuje a poškozuje lidské zdraví. Ochranné 
pásmo vysokého napětí značně omezuje využívat i nadále pozemky, kterých se to dotýká stávajícím 
způsobem. V ochranném pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze v dané lokalitě stavět žádné jiné 
stavby což má za následek výrazný dopad na tržní cenu takových pozemků, když je lze využít pouze např. 
k zahrádkářským účelům, apod. Stejně tomu tak je se stavbami, které jsou umístěny na pozemku, který se 
nachází v ochranném pásmu, i ty mají výrazně nižší tržní cenu oproti stejně vybaveným nemovitostem, 
které jsou umístěny na pozemku mimo ochranné pásmo. Je proto zcela logické, že nová vedení by se měla 
umísťovat přednostně v nezastavěných územích, což se v posuzovaném případě neděje, a to nepochybně 
a evidentně jenom proto, že úmyslem žadatele je v maximální míře šetřit náklady a provedení stavby, a to 
bez ohledu na zákonná práva a oprávněné zájmy obyvatel obce Borová. 
Dalším důvodem mého nesouhlasí s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že elektromagnetické 
záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní vliv na lidské zdrávi Z 
odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v elektromagnetickém poli je 
spojen se zvýšeným výskytem závažných onemocnění (leukémie, nádory mozku, trvalé migrény, apod.). 
Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví obyvatel domů, které jsou postaveny mino 
ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do současné doby nepodařilo jednoznačně prokázat 
(statisticky významné zvýšení výše uvedených chorob), i když v určitých případech byly zaznamenány 
subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková únava). Výše uvedené subjektivní potíže se vyskytovaly ve 
zvýšené míře u dětí, jejichž organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány případy dětské 
leukémie. Tyto dopady stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu je ta skutečnost, že nadzemní vedení elektrické energie má přímé i 
nepřímé negativní důsledky na životní prostředí. Přímý zábor území je sice relativně velmi malý a 
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způsobují ho základy stožárů vysokého napětí, ale určitým problémem je velikost ochranného pásma pod 
vedením vysokého napětí. Pokud toto prochází zalesněným územím, je nutné lesní porost v ochranném 
pásmu vymýtit, aby bylo minimalizováno riziko požáru při poškození elektrovodných lan. Tím dochází k 
narušení celistvosti lesního porostu, který je více náchylný k poškození při různých kalamitních situacích 
(vichřice, námrazy, atd.) ale i erozí půdy vlivem odtoku vody při dešťových srážkách Či vlivem působení 
větru, který způsobuje emise prachu. Průseky v lesních porostech mohou též změnit přirozené proudění 
vzduchu v dané lokalitě a tím místně ovlivnit klimatické podmínky. Průseky též negativně ovlivňují 
přirozené migrační koridory lesní zvěře a drobných živočichů. 
Nadzemní vedení elektrické energie způsobuje elektromagnetické emise v okolí linie vedení, které velmi 
omezují využití daného území. Elektromagnetické emise mají vliv na živočichy, flóru a faunu v blízkém 
okolí. Stožáry a elektrovodná lana citelně narušují přírodní ráz krajiny, zejména pokud se jedná o 
zalesněná území či území v okolí vodních toků a vodních ploch. Narušení přírodního rázu krajiny snižuje 
možnosti využití krajiny pro rekreační účely, což je v případě naší obce obzvlášť závažná skutečnost, 
které by měla být věnována daleko větší pozornost, protože její území z jižní strany už nyní obepíná 
vrchní vedení 400 kV. 
V případě nečekaných přírodních událostí (vichřice, bouřky, záplavy, silné námrazy, atd.), které poškodí 
elektrovodná lana, existuje reálné nebezpečí požáru okolní krajiny, zejména v letních měsících, kdy je 
půda a vegetace značně vysušena (zemědělské plodiny, zalesněná území, stavby atd.). Občas dochází též 
k nehodám letadel a vrtulníků, které jsou způsobeny kolizí stroje s elektrovodnými lany. Všechny tyto 
negativní účinky se do jisté míry dotýkají i mých práv, bez opory v platném právu do nich zasahují tím, 
že je ohrožují a omezují, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, zejména s ČL 11 a ČL 35. 
V předcházejících odstavcích byly naznačeny negativní účinky distribuční sítě elektrické energie na 
životní prostředí. Dané negativní účinky je možné výrazně eliminovat, pokud se přijmou vhodná opatření 
už v době zpracování projektu pro danou stavbu. S úspěchem lze využívat kombinace různých 
ochranných opatření, jejichž účinky společným působením narůstají. Dochází tak k prevenci vzniku škod 
na životním prostředí. Následné odstraňování škod na životním prostředí a jejich příčin je totiž značně 
finančně náročné a často i technicky těžko proveditelné. V posuzovaném případě však žadatel žádná 
taková opatření nenavrhuje. 
Negativní vlivy vedení elektrické energie na životní prostředí lze výrazně snížit při použití podzemních 
vedeni kdy odpadá velká většina výše popisovaných vlivů, která se v současné době používají zejména ve 
městech a v osídlených částech obcí, ale v posuzovaném případě tato možnost umístění stavby vůbec 
nebyla brána v úvahu. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu splatným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky pana Ing. Tomáše Fábera, Borová 225, 569 82 Borová z 24.5.2013 ve znění: 
Dne 17.4.2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č.j.:Hl 7100/2013/SÚ a sp.zn.: S- 
SÚ/13/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Polička, Venkovní vedení 110 kV“ mj. na pozemcích v k.ú. Borová u Poličky. 
Jako vlastník pozemku 2466/36, sousedícího s pozemky, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn a tedy i nositel vlastnických práv, která mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, 
prohlašuji, že se považuji za účastníka územního řízení podle §85 odst.2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
S umístěním stavby na pozemcích sousedících s pozemky v mém vlastnictví nemohu souhlasit, protože 
stavba tak, jak je její umístění navrženo, zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem 
omezuje funkční využití mého pozemku, snižuje tržní cenu všech okolních pozemků v mém vlastnictví 
stejně tak všech nemovitostí na nich umístěných a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení 
elektrické energie na svoje okolí, zhoršuje a ohrožuje životní prostředí, poškozuje přírodu a krajinu a 
ohrožuje a poškozuje zdraví lidí, žijících v její těsné blízkosti. 
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Všechny tyto negativní účinky a vlivy vrchního vedení elektrické energie se do jisté míry dotýkají i mých 
práv, bez opory v platném právu do nich zasahují tím, že ohrožují a omezují, což je v rozporu s Listinou 
základních práv a svobod, zejména s čl. 11 a čl. 35. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky Ludmily Pavlišové, bytem Čistá 382, 569 56 z 27.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. Zn.:S-
SU/l3/3696/2013/,opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Polička, venkovní vedení 110 kV“ mj. na pozemcích v k. ú. Borová u Poličky. 
Jako vlastník pozemku (p.č. 793/2 v k.ú. Borová), který sousedí s pozemkem, na kterém má být 
požadovaný záměr uskutečněn, jehož vlastnická práva mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, 
prohlašuji, že se považuji za účastníka územního řízení. 
S umístěním stavby na sousedících pozemcích nemohu souhlasit, protože stavba tak, jak je její umístění 
navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje funkční využití mého 
pozemku a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie na svoje okolí 
zhoršuje a ohrožuje životní prostředí, poškozuje přírodu a krajinu a ohrožuje a poškozuje lidské zdraví. 
Ochranné pásmo vysokého napětí značně omezuje využití pozemků, kterých se dotýká. 
V ochranném pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze v dané lokalitě stavět rodinné domky či jiné 
stavby pro účely bydlení, což má výrazný dopad na tržní cenu takových to pozemků, když je lze využít 
pouze např. k zahrádkářským účelům, apod. Stejně tomu tak je se stavbami, které jsou umístěny na 
pozemku, který se nachází v ochranném pásmu, i ty mají výrazně nižší tržní cenu oproti stejně 
vybaveným nemovitostem, které jsou umístěny na pozemku mimo ochranné pásmo. Je proto zcela 
logické, že nová vedení by se měla umísťovat přednostně v nezastavěných územích, což se v 
posuzovaném případě neděje, a to nepochybně a evidentně jenom proto, že úmyslem žadatele je v 
maximální míře šetřit náklady na provedení stavby, a to bez ohledu na zákonná práva a oprávněné zájmy 
obyvatel a vlastníků pozemků obce Borová. 
Negativní vlivy vedení elektrické energie na životní prostředí lze výrazně snížit při použití podzemních 
vedení, která se v současné době používají zejména ve městech a v osídlených částech obcí, ale v 
posuzovaném případě tato možnost umístění stavby vůbec nebyla brána v úvahu. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky pana Pavla Teplého, bytem Borová 78, 569 82 Borová z 23.5.2013 ve znění: 
Dne 17.4.2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.:Hl 7100/2013SÚ a sp. zn.: S-
SÚ/13/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Poličky, Venkovní vedení 110 kV" mj. na pozemcích v k. ú. Borová u Hlinská. 
Jako vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, a s ohledem na skutečnost, že 
se jedná o liniovou stavbu, současně i nositel vlastnických práv k sousednímu pozemku, která mohou být 
územním rozhodnutím přímo dotčena, prohlašuji, že se považuji za účastníka územního řízení podle § 85 
odst. 2 písm. a) a současně i písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon). 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
S umístěním na mém pozemku ani na pozemcích sousedních nemohu souhlasit, protože stavba tak, jak je 
její umístění navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje funkční 
využití mého pozemku a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie na 
svoje okolí zhoršuje a ohrožuje životní prostředí, poškozuje přírodu a krajinu a ohrožuje a poškozuje 
zdraví. 
Nadzemní vedení elektrické energie způsobuje elektromagnetické emise v okolí linie vedení, které velmi 
omezují využití daného území. Elektromagnetické emise mají vliv na živočichy, flóru a faunu v blízkém 
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okolí. Stožáry a elektrovodná lana citelně narušují přírodní ráz krajiny, zejména pokud se jedná o 
zalesněná území či území v okolí vodních toků a vodních ploch. 
V případě nečekaných přírodních událostí (vichřice, bouřky, záplavy, silné námrazy, atd.),Které poškodí 
elektrovodná lana, existuje reálné nebezpečí požáru okolní krajiny, zejména v letních měsících, kdy je 
půda a vegetace značně vysušena (zemědělské plodiny, zalesněná území, stavby atd.) Občas dochází též k 
nehodám letadel a vrtulníků, které jsou způsobeny kolizí stroje s elektrovodnými lany. Všechny tyto 
negativní účinky se do jisté míry dotýkají i mých práv, bez opory v platném právu do nich zasahují tím, 
že je ohrožují a omezují, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, zejména čl. 11 a čl. 35. 
V předcházejících odstavcích byly naznačeny negativní účinky distribuční sítě elektrické energie na 
životní prostředí. Dané negativní účinky je možné výrazně eliminovat, pokud se přijmou vhodná opatření 
už v době zpracování projektu pro danou stavbu. S úspěchem lze využívat kombinace různých 
ochranných opatření, jejichž účinky společným působením narůstají. Dochází tak k prevenci vzniku škod 
na životním prostředí. Následné odstraňování škod na životním prostřední a jejich příčin je totiž finančně 
náročné a často i technicky těžko proveditelné. V posuzovaném případě však žadatel žádná taková 
opatření nenavrhuje.  
Negativní vlivy vedení elektrické energie na životní lze výrazně snížit při použití podzemních vedení, kdy 
odpadá velká většina výše popisovaných vlivů, která se v současné době používají zejména ve městech a 
v osídlených částech obcí, ale v posuzovaném případě tato možnost umístění stavby nebyla brána v 
úvahu. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky Blanky Ronšanové, bytem Borová 268, 569 82 Borová z 23.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SU/13/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Poličky, Venkovní vedení 110 kV" mj. na pozemcích v k. ú. Borová u Hlinská. 
Jako vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, a s ohledem na skutečnost, že 
se jedná o liniovou stavbu, současně i nositel vlastnických práv K sousednímu pozemku, která mohou být 
územním rozhodnutím přímo dotčena, prohlašuji, že se považuji za účastníka územního řízení podle § 85 
odst. 2 písm. a) a současně i písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
S umístěním stavby na mém pozemku ani na pozemcích sousedních nemohu souhlasit, protože stavba tak, 
jak je její umístění navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje 
funkční využití mého pozemku, snižuje jeho hodnotu, není, vhodná do krajinného rázu ( už teď je obec 
obehnána z jižní strany vedením 400 kV ), prochází zastavěnou částí obce a může mít i negativní vliv na 
psychiku a zdraví. 
Se stavbou nemohu souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky pana Jiřího Střítežského, bytem Borová 120, 569 82 Borová z 21.5.2013 ve znění: 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám dle §89 stavebního zákona proti projednávanému 
záměru následující námitky. 
Důvodem nesouhlasu je skutečnost, že el. vedení prochází zalesněným územím a je nutno porost 
v ochranném pásmu vymítit, aby se zamezilo v případě poškození lan (vichřicím, námrazu) požáru. Tímto 
přijdu i o velikou část lesa a v případě vichřice pravděpodobně padne většina porostu, protože se nachází 
na rašelištním podloží.  
Proto se stavbou nemohu souhlasit, není v souladu s platným územním plánem Obce Borová. 
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Námitky pana Vlastimila Střítežského, bytem Borová 123, 569 82 Borová z 21.5.2013 ve znění: 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám dle §89 stavebního zákona proti projednávanému 
záměru následující námitky. 
Ochranné pásmo vysokého napětí značně omezuje využití pozemků, kterých se dotýká. Ohrožuje životní 
prostředí, poškozuje přírodu a ohrožuje lidské zdraví.  
S touto stavbou nesouhlasím, nové vedení umísťujte v nezastavěných územích.  
 
Námitky pana Jaroslava Vomočila a Květy Vomočilové, bytem Borová 32, 569 82 Borová z 
27.5.2013 ve znění: 
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad oznámil zahájení územního řízení v souvislosti s žádostí o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby „Hlinsko-Polička, Venkovní vedení 110 kV", 
č.j.:HI7100/2013/SÚ, spis.zn.:S-SÚ/13/3696/2013. 
Jsme vlastníky pozemků par.č.2703/30 a 2703/25 v katastrálním území Borová u Poličky, na kterých má 
být stavba umístěna a zároveň pozemku sousedního, jehož vlastnické právo může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno. Tímto se domníváme, že jsme v souladu s § 85 stavebního zákona účastníky 
územního řízení a z toho titulu podáváme námitky proti umístění stavby: 
nesouhlasíme s umístěním uvedené stavby na pozemcích našich ani sousedních, protože zvýšení 
převáděného napětí elektrovodu zvýší omezení využití pozemku rozšířením ochranných pásem v území, 
které je již zastavěno nebo může k výstavbě sloužit. Velkou část pozemků pak bude možné využít pouze 
omezeně, spíše jen k zahrádkářským účelům. Stavba výrazně změní i tržní hodnotu majetku. V případě 
mimořádných přírodních událostí (vichřice, enormní námraza, silné bouřky), které nejsou na Vysočině 
řídkým jevem, jsou, popř. budou, stavby umístěné v uvedeném území vystaveny vyššímu riziku škod. 
Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme stavebnímu úřadu, aby žádost o vydání územní 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Vyjádření Obce Borová, Borová 100, 539 82  z 24.5.2013 ve znění: 
Obec Borová tímto nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „ Hlinsko - Polička, 
Venkovní vedení 110 kV „ a to z následujících důvodů: 
- Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, které obsahují záměr realizovat stavbu nejsou dosud v 

platnosti. 
- Záměr realizovat stavbu není v souladu s platným Uzemním plánem obce Borová. 
- Projednávání nového Územního plánu Borová, který realizaci stavby na základě požadavku 

Krajského úřadu Pardubického kraje zahrnuje nebylo dosud dokončeno. Stavba je v rozporu se zájmy 
občanů obce Borová - viz. příloha Petice občanů Borové. 

 
Námitky pana Václava Holomka, bytem Borová 117, 569 82 Borová z 23.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SÚ/13/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Poličky, Venkovní vedení 110 kV“ 
Jako vlastník pozemku, KN 791/8 a jako spoluvlastník pozemku KN 791/4, KN 791/5, KN791/6, KN st. 
661, KN 855/15, KN 855/10, KN 855/2 a KN 2124/11 na kterém má byt požadovaný záměr uskutečněn, 
prohlašuji, že se považuji za účastníka územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a současně i písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
S umístěním stavby na mém pozemku ani na pozemcích sousedních nemohu souhlasit, protože stavba tak, 
jak je její umístění navrženo, zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje 
funkční využití mého pozemku a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie 
na svoje okolí zhoršuje a ohrožuje životní prostředí, poškozuje přírodu a krajinu a ohrožuje a poškozuje 
lidské zdraví. V ochranném pásmu nelze stavět rodinné domy ani jiné stavby pro účely bydlení. 
Na těchto pozemcích máme v územním plánu Borová už několik let zakresleny stavební parcely. ČEZ 
udává ochranné pásmo na toto vysoké napětí asi 15 m z obou stran vedení. Mám za to, že toto ochranné 
pásmo je bráno z hlediska pro ochranu elektrovodu, ale ne pro ochranu lidského zdraví. Z odborné 
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literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v elektromagnetickém poli je spojen se 
zvýšeným výskytem vážných onemocnění (leukémie, nádory mozku, trvalé migrény apod.). 
Elektromagnetické pole tzv. magnetický smog není jenom 15 m od vedení VVK 110 kV, ale několik 
desítek metru. Stavbou venkovního vedení 2 x 110 kV dojde k úplnému znehodnocení těchto parcel. 
V Borové z jižní strany už jedno vrchní vedení 400 kV máme. Výstavbou dalšího vrchního vedení 
110 kV se v Borové vše výrazně zhorší: 
-  nadzemním vedením dojde k výraznému zhoršení výstavby a rozvoje obce Borová 
-  nadzemním vedením se trvale zhorší krajinný ráz obce 
-  nadzemním vedením dojde k trvalému znehodnocení vlastněných pozemků, nemožného využití 
ochranných pásem vedení k trvalému bydlení ani rekreačního využití. 
Žádám, aby nadzemní vedení bylo řešeno jiným technickým způsobem, např. zemním kabelem. 
Na základe výše uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhuji, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
Námitky pana Václava Holomka, bytem Borová 117, 569 82 Borová a Vojtěcha Bednáře, bytem 
Vojtěch Bednář, Borová 147, 569 82 Borová z 27.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SÚ/13/3696/2013/, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Polička, Venkovní vedení 110 kV“ mj. na pozemcích v k. ú. Borová. 
Tímto podáváme námitku : „PETICE OBČANŮ BOROVÉ“ 
My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s navrhovanou trasou energetického vedení VVN110KV naší 
obcí. Realizací tohoto vedení dojde k nepřijatelnému zatížení obce přenosovou soustavou jež negativně 
působí na životní prostředí, krajinný ráz , zhorší kvalitu života v naší obci a tím dojde k narušení 
pokojného stavu a dobrých mravů ze strany ČEZu. 
 
Námitka pana Miroslava Knettiga, Rychnov 37, 539 44 Proseč z 22.5.2015 ve znění: 
Stavbu venkovního vedení 110 KV akceptuji za předpokladu, že bude vyplacena adekvátní náhrada za 
vykácený porost a za znehodnocení pozemků. Jedná se o lesní pozemek 1023 a trvalý travní porost 993/1 
v k.ú. Rychnov. 
 
Námitky pana Oldřicha Krátkého, bytem Botanická 39, Brno 602 00 z 4.8.2015 ve znění: 
Podatel je vlastníkem domu č.p.262 na pozemku par. č. 332 a pozemku par. č. 2703/4...vše., v k.ú., obec 
Borová. Tyto nemovitosti podatel využívá k rodinné rekreaci. 
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem, a s ohledem na skutečnost, že liniová 
stavba vede přes uvedený pozemek, prohlašuji, že se považuji za účastníka Územního řízení podle § 85 
odst. 2 písm. a) a současně i písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
Jako účastník předmětného územního řízení podávám podle § 89 stavebního zákona proti 
projednávanému záměru následující námitky. 
Nesouhlasím s umístěním stožárů VN č. 117 a č. 118 v blízkosti obytné budovy č.p. 262 v obci Borová. 
Požaduji, aby umístění stožárů bylo oddáleno dále za zastavěnou oblast a klidové zóny, nebo byla využita 
možnost použití podzemního vedení. 
S umístěním stavby na mém pozemku ani na pozemcích sousedních nemohu souhlasit, protože stavba tak 
jak je její umístění navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje 
funkční využití mého pozemku (m.j. je tento prostor intenzivně využíván pro hry dětí a volné chvíle celé 
rodiny) a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie na svoje okolí zhoršuje 
a ohrožuje životní prostředí, poškozuje přírodu a krajinu a ohrožuje a poškozuje lidské zdraví. Ochranné 
pásmo vysokého napětí značně omezuje využívat i nadále pozemky, kterých se to dotýká stávajícím 
způsobem. V ochranném pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze v dané lokalitě stavět žádné jiné 
stavby což má za následek výrazný dopad na tržní cenu takových pozemků, když je 1ze využít pouze 
např. k zahrádkářským účelům, apod. Stejně tomu tik je se stavbami, které jsou umístěny na pozemku, 
který se nachází v ochranném pásmu, i ty mají výrazně nižší tržní cenu oproti stejně vybaveným 
nemovitostem, které jsou umístěny na pozemku mimo ochranné pásmo. Je proto zcela logické, že nová 
vedeni by se měla umísťovat přednostně v nezastavěných územích, což se v posuzovaném případě neděje, 
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a to nepochybně a evidentně jenom proto, že úmyslem žadatele je v maximální míře šetřit náklady a 
provedení stavby, a to bez ohledu na zákonná práva a oprávněné zájmy obyvatel obce Borová. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že elektromagnetické 
záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní vliv na lidské zdraví. Z 
odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v elektromagnetickém poli je 
spojen se zvýšeným výskytem závažných onemocnění (leukémie, nádory mozku, trvalé migrény, apod.). 
Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví obyvatel domů, které jsou postaveny mimo 
ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do současné doby nepodařilo jednoznačně prokázat 
(statisticky významné zvýšení výše uvedených chorob), i když v určitých případech byly zaznamenány 
subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková únava). Výše uvedené subjektivní potíže se vyskytovaly ve 
zvýšené míře u dětí, jejichž organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány případy dětské 
leukémie. Tyto dopady stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu je ta skutečnost; že nadzemní vedení elektrické energie má přímé i 
nepřímé negativní důsledky na životní prostředí. Přímý zábor území je sice relativně velmi malý a 
způsobují ho základy stožárů vysokého napětí, ale určitým problémem je velikost ochranného pásma pod 
vedením vysokého napětí. Pokud toto prochází zalesněným územím, je nutné lesní porost v ochranném 
pásmu vymýtit, aby bylo minimalizováno riziko požáru při poškození elektrovodných lan. Tím dochází k 
narušení celistvosti lesního porostu, který je více náchylný k poškození při různých kalamitních situacích 
(vichřice, námrazy, atd.) ale i erozí půdy vlivem odtoku vody při dešťových srážkách či vlivem působení 
větru, který způsobuje emise prachu. Průseky v lesních porostech mohou též změnit přirozené proudění 
vzduchu v dané lokalitě a tím místně ovlivnit klimatické podmínky. Průseky též negativně ovlivňují 
přirozené migrační koridory lesní zvěře a drobných živočichů. 
Nadzemní vedení elektrické energie způsobuje elektromagnetické emise v okolí linie vedení, které velmi 
omezují využití daného území. Elektromagnetické emise mají vliv na živočichy, flóru a faunu v blízkém 
okolí. Stožáry a elektrovodná lana citelně narušují přírodní ráz krajiny, zejména pokud se jedná o 
zalesněná území či území v okolí vodních toků a vodních ploch. Narušení přírodního rázu krajiny snižuje 
možnosti využití krajiny pro rekreační účely, což je v případě naší obce obzvlášť závažná skutečnost, 
které by měla být věnována daleko větší pozornost, protože její území z jižní strany už nyní obepíná 
vrchní valení 400 kV. 
V případě nečekaných přírodních událostí (vichřice, bouřky, záplavy, silné námrazy, atd.), které poškodí 
elektrovodná lana, existuje reálné nebezpečí požáru okolní krajiny, zejména v letních měsících, kdy je 
půda a vegetace značně vysušena (zemědělské plodiny, zalesněná území, stavby atd.). Občas dochází též 
k nehodám letadel a vrtulníků, které jsou způsobeny kolizí stroje s elektrovodnými lany. Všechny tyto 
negativní účinky se do jisté míry dotýkají i mých práv, bez opory v platném právu do nich zasahují tím, 
že je ohrožují a omezují, což je v rozporu s Listinou základních'práv a svobod, zejména s čl. 11 a čl. 35.  
V předcházejících odstavcích byly naznačeny negativní účinky distribuční sítě elektrické energie na 
životní prostředí. 
Negativní vlivy vedení elektrické energie na životní prostředí lze výrazně snížit při použití podzemních 
vedení, kdy odpadá velká většina výše popisovaných vlivů. Podzemních vedení se v současné době 
používají ve městech a osídlených částech obcí, ale v posuzovaném případě tato možnost umístění stavby 
vůbec nebyla brána v úvahu.Z výše uvedených důvodů žádám o ohledání na místě stavby tj. v obci 
Borová na parcele číslo 2703/4. 
 
Námitky Mgr. Stanislava Holomka, bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd z 4.8.2015 ve znění: 
Uplatnění námitek podle § 89 stavebního zákona a vyjádření se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 
správního řádu k územnímu řízení: S- SÚ/13/3696/2013/, č.j.: Hl 12850/2015/SÚ ve věci výstavby 
nadzemního vedení Hlinsko - Polička 110 KW 
Účastník řízení (dle § 27 správního řádu): 
Mgr. Stanislav Holomek, nar. 8. 12. 1984, trvale bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd 
Dotčené nemovitosti stavbou: 
2466/3, 2610/101, 2610/102, 2630/10, 2610/62, 2610/2, 2630/9 vše v k. ú. Borová u Poličky 
Na uvedených pozemcích ve svém vlastnictví chci realizovat záměr výstavby dvou malých rybníčků. K 
tomuto záměru jsem podal žádost dne 23. 9. 2013 o souhrnné vyjádření odboru MěÚ v Poličce. Ve 
vyjádření č.j.: MP/17872/2013 ze dne 17. 10. 2013 orgán státní správy územního plánování uvádí, že 
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uvažovaný záměr je nutné prověřit v územním řízení. Výsledek v podobě souhlasu v územním řízení 
stavebního úřadu bez souladu záměru s platnou územní plánovací dokumentace Obce Borová byl nejistý. 
Proto jsem usoudil, že k dosažení mého záměru bude lepší nechat začlenit tyto pozemky s charakterem 
využití jako vodní plochu do nového územního plánu obce Borová, což jsem učinil podáním žádosti dne 
24. 10. 2013. 
Nový územní plán Obce nebyl zatím schválen. 
Dne 20. 1. 2014 z. 1062608676, jsem obdržel souhlas s podmínkami od ČEZ Distribuce, a.s. s 
prováděním výstavby rybníčků v ochranném pásmu 35 KV. 
Jako vlastník předmětné nemovitostí jsem podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, účastník řízení a podle § 89 stavebního zákona proti projednávanému záměru 
podávám následující námitky: 
Novým záměrem výstavby nadzemního vedení 2 x 110 KV můžou nastat nové podmínky, omezení nebo 
nesouhlas s výstavbou rybníčků v územním řízení vedené stavebním úřadem, poté co výstavba 110 KV 
bude provedena. S výstavbou nadzemního vedení 110 KV z těchto důvodů nesouhlasím. 
S umístěním stavby na mých pozemcích nemůžu souhlasit, protože stavba tak, jak je její umístění 
navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje funkční využití mých 
pozemků a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie na svoje okolí 
zhoršuje podmínky pro zemědělské hospodaření na pozemcích a v důsledku ohrožuje i lidské zdraví. 
Ochranné pásmo vysokého napětí značně omezuje využití pozemků, kterých se dotýká. V ochranném 
pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze v dané lokalitě nic stavět, což má výrazný dopad na tržní 
cenu takových pozemků, když je lze využít pouze např. k zahrádkářským účelům nebo zemědělské nebo 
lesní výrobě apod. Stejně tomu tak je se stavbami, které jsou umístěny na pozemku, který se nachází v 
ochranném pásmu, i ty mají výrazně nižší tržní cenu oproti stejně vybaveným nemovitostem, které jsou 
umístěny na pozemku mimo ochranné pásmo. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že elektromagnetické 
záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní vliv na lidské zdraví. Z 
odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v elektromagnetickém poli je 
spojen se zvýšeným výskytem závažných onemocnění (leukémie, nádory mozku, trvalé migrény, apod.). 
Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví obyvatel domů, které jsou postaveny mimo 
ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do současné doby nepodařilo jednoznačně prokázat 
(statisticky významné zvýšení výše uvedených chorob), i když v určitých případech byly zaznamenány 
subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková únava). Výše uvedené subjektivní potíže se vyskytovaly ve 
zvýšené míře u dětí, jejichž organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány případy dětské 
leukémie. Tyto dopady stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. 
 
Námitky Stanislava Holomka, bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd, Václava Holomka, 
bytem Borová 117, 569 82 Borová, Ing. Michal Holomek, bytem Borová 241, 569 82 Borová z 
5.8.2015 ve znění: 
Věc: Uplatnění námitek podle § 89 stavebního zákona a vyjádření se k podkladům rozhodnutí dle § 36 
odst. 3 správního řádu k územnímu řízení: S- SÚ/13/3696/2013/, č.j.: Hl 12850/2015/SÚ ve věci výstavby 
nadzemního vedení Hlinsko - Polička 110 KW 
Účastníci řízení (dle § 27 správního řádu): 
Stanislav Holomek, nar. 12. 2. 1958, trvale bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd 
Václav Holomek.nar. 28.8. 1960,trvale bytem Borová 117 Borová 569 82 Ing. Michal Holomek nar. 
2.8.1983,trvale bytem Borová 241 Borové 569 82 
Dotčené nemovitosti stavbou: 
(KN 2124/18, KN 2124/11, KN 791/4, KN 791/5, KN 855/2, KN 791/8) vše v k. ú. Borová u Poličky 
Jako vlastnící předmětných nemovitostí jsme podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, účastníci řízení a podle § 89 stavebního zákona proti projednávanému záměru 
podáváme následující námitky: 
S umístěním stavby na našich pozemcích nemůžeme souhlasit, protože stavba tak, jak je její umístění 
navrženo zasahuje do našich vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje funkční využití 
našich pozemků a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie na svoje okolí 
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zhoršuje podmínky pro hospodaření na pozemcích a značně omezuje rekreaci a v důsledku ohrožuje i 
lidské zdraví. 
Ochranné pásmo vysokého napětí značně omezuje využití pozemků, kterých se dotýká. V ochranném 
pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze v dané lokalitě stavět rodinné domky či jiné stavby pro 
účely podnikání (např. podnikání v cestovním ruchu, agroturistika, sportovní rybolov), což má výrazný 
dopad na tržní cenu takových pozemků, když je lze využít pouze např. k zahrádkářským účelům nebo 
zemědělské nebo lesní výrobě apod. Stejně tomu tak je se stavbami, které jsou umístěny na pozemku, 
který se nachází v ochranném pásmu, i ty mají výrazně nižší tržní cenu oproti stejně vybaveným 
nemovitostem, které jsou umístěny na pozemku mimo ochranné pásmo. Je proto zcela logické, že nová 
vedení by se měla umísťovat přednostně v nezastavěných územích a mimo zastavitelné plochy, což se v 
posuzovaném případě neděje, a to nepochybně a evidentně jenom proto, že úmyslem   
žadatele je v maximální míře šetřit náklady a provedení stavby, a to bez ohledu na zákonná práva a 
oprávněné zájmy vlastníků předmětných nemovitostí. 
Dalším důvodem našeho nesouhlasu s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že 
elektromagnetické záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní vliv na 
lidské zdraví. Z odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v 
elektromagnetickém poli je spojen se zvýšeným výskytem závažných onemocnění (leukémie, nádory 
mozku, trvalé migrény, apod.). Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví obyvatel domů, 
které jsou postaveny mimo ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do současné doby nepodařilo 
jednoznačně prokázat (statisticky významné zvýšení výše uvedených chorob), i když v určitých případech 
byly zaznamenány subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková únava). Výše uvedené subjektivní potíže se 
vyskytovaly ve zvýšené míře u dětí, jejichž organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány 
případy dětské leukémie. Tyto dopady stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. 
Se stavbou nemůžeme souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhujeme, aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl a žadatel zvolil jiné řešení. 
 
Námitky Gabriela Nespěšná, Českých bratří 213, 566 01 Vysoké Mýto z 22.5.2013 ve znění: 
Dne 17. 4. 2013 vydal stavební úřad Městského úřadu Hlinsko pod č. j.: Hl 7100/2013/SÚ a sp. zn.: S-
SÚ/13/3696/2013, opatření, kterým oznamuje zahájení územního řízení ve věci žádosti o umístění stavby 
„Hlinsko-Polička, Venkovní vedení 110kV“ mj. na pozemcích v k. ú. Borová u Poličky. 
Vznáším připomínku k navrhované změně v územním plánu obce Borová. Jsem majitelkou pozemkové 
parcely v lokalitě Hatě č. 793/4. V dosavadním UZ je tato lokalita označena jako zastavitelné území a 
počítá se zde s výstavbou rodinného domu. 
V novém návrhu ÚP je počítáno s realizací elektrického vedení VVN 110 kV. Ochranné pásmo tohoto 
vedení omezuje technické uspořádání na mé parcele a esteticky je znehodnocuje. S tím souvisí i výrazný 
pokles tržní ceny celého pozemku. Dalším důvodem mého nesouhlasu je skutečnost, že 
elektromagnetické záření má neblahý vliv na zdraví člověka. 
Nesouhlasím proto se změnou územního plánu a žádám návrh jiného technického řešení. 
 
Námitky pana Milana Rycheckého a paní Markéty Rychtecké, bytem Oldříš u Hlinska 22, 539 01 
Hlinsko z 28.5.2013 ve znění: 
Žádáme o přísné posouzení vlivu navrhované stavby elektrického vedení 110kV na životní prostředí z 
hlediska zvýšené přítomnosti chráněných tažných ptáků na katastrálním území Krouna, Oldříš u Hlinská a 
Rychnov. V posledním desetiletí se vybudovalo několik vodohospodářských staveb za účelem mimo jiné 
i ekologizace životního prostředí ve výše uvedených katastrech. Máme na mysli například údolní nivu 
pod obcí Oldříš u Hlinská a dva nové rybníky u Krouny. Z tohoto důvodu došlo i ke zvýšení přítomnosti 
vodních a chráněných tažných druhů ptáků v této oblasti včetně jejich hnízdění. Navrhovaná trasa 
souběžných elektrických vedení 400kV a 110kV přímo ohrožuje hlavně větší tažné ptáky jako čápy. Jako 
příklad uvádíme případ ze dne 19.05.2013 kdy došlo k nálezu uhynulého čápa černého pod vedením 
400kV v katastru Krouny mezi sloupy č.733 a č.734. Tento případ byl zdokumentován záchranou stanicí 
Pasíčka a přítomným ornitologem. K nárazu čápa černého do elektrického vedení došlo zřejmě vlivem 
silného větru, který ho sfouknul na dráty. Náraz ohrožený čáp černý nepřežil. V případě přítomnosti 
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dalšího souběžného elektrického vedení 110kV razantně vzrůstá nebezpečí pro tyto větší ptáky, protože 
se značně zvýší přítomnost (hustota) elektrických vodičů vedle sebe v různých výškách ve vzduchu 
blízko sebe. Přikládáme výtah o ochraně čápa černého. 
Ochrana čápa černého (Ciconia nigra) 
I když se početnost populací tohoto impozantního ptáka zvyšuje, stále patří dle vyhlášky 395/1992 sb. do 
kategorie silně ohrožených druhů. Věřme, že projekty zaměřené na jeho výzkum a tedy i záchranu, které 
začal v minulosti Český rozhlas a nynější a stejném principu fungující Flying of Natura 2000 pomohou k 
tomu, aby mohl být tento druh z této vyhlášky vyřazen jako zachráněný druh. Krom naší legislativy je i 
předmětem ochrany CITES. 
Z výše zmíněných důvodu nesouhlasíme s navrhovanou trasou elektrického vedení 110kV v katastrálním 
území Krouna, Oldříš u Hlinská a Rychnov. 
Požadujeme, aby v našem úseku došlo k odklonění vedení na jinou trasu nebo použití jiných technologií 
pro elektrické vedení. Dále požadujeme vyžádání dokumentace ze záchranné stanice Pasíčka, Bor u 
Skutče 47, 539 44 Proseč a fotodokumentace z místa nálezu uhynulého čápa černého a její přiložení k 
posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Žádáme posouzení vlivu stavby na životní prostředí a 
celkové potřeby této stavby pro náš region a Pardubický kraj. Výše uvedené posouzení požadujeme i u 
institucí uvedených jako dotčené v územním řízení! 
 
 
PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI: 
 
Námitky Občanského sdružení Zelená pro Borovou, sídlem Dolní újezd 517, 569 61 Dolní Újezd 
z 27.5.2013  
Občanské sdružení Zelená pro Borovou se považuje za účastníka územního řízem podle § 85 odst. 2 
písm. a) součastně i písmena b) zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisu (déle jen „stavební zákon") 
Občanské sdružení Zelená pro Borovou nesouhlasí s umístěním stavby Hlinsko- Polička, Venkovní 
vedení 110 kV. 
Důvodem tohoto nesouhlasu je značné zatížení obce elektrickou přenosovou soustavou, jež negativně 
působí na životní prostředí, krajinný ráz a zhoršuje kvalitu života spoluobčanů obce. Navrhujeme toto 
vedení 110 kV vést zemním kabelem nebo využít trasu v těsném sledu již vybudovaném vedení 400kV a 
tak využít stávajícího vymezeného území pro toto vedení. 
Se stavbou nemůžeme souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce 
Borová, což je nepřípustné. 
Na základě shora uvedených skutečností stavebnímu úřadu navrhujeme,aby žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu zamítl. 
 
 
VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKŮ K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ: 
 
Vyjádření Mgr. Stanislava Holomka, bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd z 3.6.2015 ve 
znění: 
Uplatnění práv dle § 36 odst. 3 správního řádu k územnímu řízení: S-SÚ/13/3696/2013/, 
č.j.:Hl 7917/2015/SÚ ve věci výstavby nadzemního vedení 110 KW 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Mgr. Stanislav Holomek, nar. 8. 12. 1984, trvale bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd, doručovací 
adresa: Borová 279, 56982 Borová 
Dotčené nemovitosti stavbou: 
2466/3, 2610/101, 2610/102, 2630/10, 2610/62, 2610/2, 2630/9 vše v k. ú. Borová u Poličky 
Na uvedených pozemcích ve svém vlastnictví chci realizovat záměr výstavby dvou malých rybníčků. K 
tomuto záměru jsem podal žádost dne 23. 9. 2013 o souhrnné vyjádření odboru MěÚ v Poličce. Ve 
vyjádření č.j.: MP/17872/2013 ze dne 17. 10. 2013 orgán státní správy územního plánování uvádí, že 
uvažovaný záměr je nutné prověřit v územním řízení. Výsledek v podobě souhlasu v územním řízení 
stavebního úřadu bez souladu záměru s platnou územní plánovací dokumentace Obce Borová byl nejistý. 
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Proto jsem usoudil, že k dosažení mého záměru bude lepší nechat začlenit tyto pozemky s charakterem 
využití jako vodní plochu do nového územního plánu obce Borová, což jsem učinil podáním žádosti dne 
24. 10. 2013. 
Nový územní plán Obce nebyl zatím schválen. 
Dne 20. 1. 2014, z. 1062608676 jsem obdržel souhlas s podmínkami od ČEZ Distribuce, a.s. s 
prováděním výstavby rybníčků v ochranném pásmu 35 KV. 
K uvedenému řízení ve věci podávám tyto připomínky a námitky: 
Novým záměrem výstavby nadzemního vedení 2 x 110 KV můžou nastat nové podmínky, omezení nebo 
nesouhlas s výstavbou rybníčků v územním řízení vedené stavebním úřadem, poté co výstavba 110 KV 
bude provedena. S výstavbou nadzemního vedení 110 KV z těchto důvodů nesouhlasím. 
 
Vyjádření Stanislava Holomka, bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd, Václava Holomka, 
bytem Borová 117, 569 82 Borová z 10.8.2015 ve znění: 
Účastníci řízení (dle § 27 správního řádu): 
*  Stanislav Holomek, nar. 12. 2. 1958, trvale bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd 
*  Václav Holomek, nar. 28. 8. 1960, trvale bytem Borová 117, 569 82 Borová Dotčené nemovitosti 
stavbou: 
(KN 2124/11, KN 791/4, KN 791/5, KN 855/2, KN 791/8) vše v k. ú. Borová u Poličky 
Dodatečná námitka z územního jednání dne 5. 8. 2015 na Městském úřadě v Hlinsku. 
Při tomto jednání s vedoucí stavebního úřadu paní Ing. Kozáčkovou jsme obdrželi informaci, že záměr 
umístění stavby vedení ZÚR Pardubického kraje je neměnný a musí se dodržet linie stávajícího vedení 
35KV. 
S tímto vyjádřením plně nesouhlasíme, po pozdějším právním prozkoumání se domníváme, že se jedná o 
linii v rozsahu až 200m, která vyplývá ze studie EIA. Po dohledání dokumentů, odeslaných z Krajského 
úřadu Pardubického kraje, kde jsme podali námitky ZÚR jsme též obdrželi od paní Ing. Loumannové 
vyjádření, že investor se bude pohybovat v linii schválené EIA v rozsahu 200m. Po ukončení jednání v 
Hlinsku proběhla schůzka na dotčeném místě v Borové - Hatě s pracovníky ELEKTROTRANS a.s, ČEZ 
Distribuce a.s. a Koutný a Doležal, s.r.o. I tito pánové nám též vyjádřili souhlas s tím, že se můžou 
pohybovat v koridoru 200m a nijak není specifikováno kolika metry jižně nebo severně. Tímto jsme 
přesvědčeni, že je dostatečný prostor k vyhnutí našemu stavebnímu dílu „rybníky v Hatích“, severním 
směrem. 
Využíváme možnosti, že se můžeme odvolat do 14. 8. 2015. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ S NÁVRHY A NÁMITKAMI ÚČASTNÍKŮ: 
Vzhledem k tomu, že bylo podáno velké množství námitek shodného nebo podobného znění stavební 
úřad rozdělil námitky podle obsahu na jednotlivé body. Všechny podané námitky byly stavebním úřadem 
zamítnuty. Podrobnější popis a důvody zamítnutí jsou odůvodněny v jednotlivých bodech níže.  

 

1. Námitky ohledně umístění stavby na pozemcích účastníků řízení z důvodu zásahu do 
vlastnických práv, omezení využití těchto pozemků a námitky proti umístění v zastavěném území 
části stavby.  

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Stavba tak jak je navržena je v souladu se zásadami územního rozvoje  (Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje - aktualizace č.1 byly vydány dne 17. 9. 2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 
2014.), kde byl vymezen koridor pro umístění stavby. Dle zásad územního rozvoje byla stavba 
zařazena jako veřejně prospěšná a její umístění je možné pouze ve vymezeném koridoru dle této 
aktualizace zásad územního rozvoje. Projektová dokumentace a umístění stavby  vedení VN 110  kV je 
navržena v souladu s touto aktualizací.  

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bod. 2 stavebního zákona platí, že veřejnou infrastrukturou se 
rozumí pozemky, stavby, zařízení a to: "technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi 
provozně související zařízení technického vybavení, například...energetické vedení..." 
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Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona platí, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí: 
"stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, 
vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. 

Dle § 86 odst. 3) stavebního zákona se konstatuje, že jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu 
nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich 
vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit. 

Dle § 170 odst. 1) lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných 
veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit jsou-li  vymezené ve 
vydané územně plánovací dokumentaci.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že stavba vedení 110 kV je stavbou ve veřejném zájmu a práva 
k pozemkům a stavbám lze pro uskutečnění stavby vyvlastnit.  

Vzhledem k faktu, že stavba je v souladu z územně plánovací dokumentací není k vydání územního 
rozhodnutí potřebný souhlas vlastníka pozemku pro uskutečnění stavby.  

Ze shora uvedeného vyplývá, že stavba je ve veřejném zájmu, a proto není třeba souhlas vlastníků, 
když lze pro tyto účely vyvlastnit. Stavební úřad konstatuje že stavba je v  souladu s územně plánovací 
dokumentací, s obecnými požadavky na výstavbu a se zájmy chráněnými dalšími předpisy, v souladu 
se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje a s územními plány obcí, s výjimkou několika 
málo obcí, kde je však tento územní plán uváděn do souladu, přičemž je-li územní plán obce v 
rozporu s nadřazenou územně-plánovací dokumentací, pak platí tato dokumentace. Dle posouzení 
stavebního úřadu je stavba v souladu s dalšími právními předpisy, které se vztahují k tomuto záměru 
a územnímu řízení, pročež není důvod nevydat územní rozhodnutí, když obecné námitky týkající se 
možného vlivu záměru na budoucí využitelnost pozemků atp., mohly a měly být namítajícími 
uplatněny v rámci řízení o územních plánech, resp. o změně Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje. V této fázi řízení stavebnímu úřadu nepřísluší do těchto dokumentů jakkoli zasahovat či 
hodnotit jejich obsah, a tedy správní orgán, který dle je oprávněn dle Ústavy ČR a listiny základních 
práv a svobod vykonávat svoji pravomoc pouze v mezích zákona a na základě zákonného zmocnění, je 
oprávněn a povinen přezkoumat záměr pouze ze shora uvedených hledisek, kterýmžto stavba 
vyhovuje, a proto je nucen označit uvedené námitky za neopodstatněné. 

Stavební úřad vzhledem k výše uvedeným faktům námitky ohledně tohoto tématu zamítl jako 
neopodstatněné.  

 

2. Námitky ohledně ohrožení životního prostředí vlivem umístění stavby a narušení přírodního 
rázu.Ovlivnění místních klimatických podmínek, přirozeného proudění vzduchu a migrační 
koridorů lesní zvěře a drobných živočichů.   

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Na dokumentaci byl vypracován posudek o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí  podle zákona 
č. 100/2001 Sb. Všechny dotčené orgány hájící zájmy ochrany přírody vydaly k dané dokumentaci 
souhlasná stanoviska či vyjádření. Námitky nebyly podloženy žádnými relevantními fakty či posudkem 
rozporující závěry posudku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí či stanovisek dotčených 
orgánů. Stavební úřad nemá důvod zpochybňovat projektové podklady, stanoviska dotčených orgánů 
nebo výstupy autorizovaných osob. Námitky v tomto smyslu jsou neopodstatněné. 

 

3. Námitky ohledně ohrožení a poškození lidského zdraví a zdraví zvířat (elektromagnetické emise 
apod.). 

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Námitky ohledně ohrožení či poškození lidského zdraví a zvířat nebyly podloženy žádnými 
relevantními fakty posudky či jinými důkazy. Projektová dokumentace je doložena souhlasnými 
stanovisky dotčených orgánů. Posouzení stavby bylo schváleno z hlediska vlivů stavby na životní 
prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. (EIA). Souhlasné stanovisko s vybranou variantou k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 
31.1.2011. Dotčený správní úřad ve smyslu §77 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
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o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Hygienická stanice po zhodnocení souladu předložené 
dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydala dne 15.10.2012 
v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, souhlasné závazné stanovisko s touto 
stavbou.  

Stavební úřad na základě předložených souhlasných stanovisek a posudků námitky tohoto charakteru 
zamítá jako neopodstatněné.  

 

4. Námitky ohledně zvýšeného nebezpečí požáru a narušení celistvosti lesních porostů, který je více 
náchylný k poškození při různých kalamitních situacích.  

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Námitky nebyly podloženy žádnými relevantními fakty či posudkem rozporující závěry posudku 
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, stanovisek dotčených orgánů či požárně bezpečnostnímu 
řešení stavby. Stavební úřad nemá důvod zpochybňovat projektové podklady, stanoviska dotčených 
orgánů nebo výstupy autorizovaných osob. Námitky v tomto smyslu jsou neopodstatněné. 

 

5. Námitky proti provedení stavby formou nadzemního vedení a nevyužití možnosti realizovat 
stavbu formou podzemního vedení. 

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Provedení vedení formou podzemního kabelového vedení je v rozporu s platnou územně plánovací 
dokumentací (zásadami územního rozvoje). Trasa koridoru nadzemního vedení již byla posouzena z 
hlediska vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. (EIA). Souhlasné stanovisko s 
vybranou variantou k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bylo vydáno 
Ministerstvem životního prostředí dne 31.1.2011. Navržená trasa koridoru je v souladu s vybranou 
variantou dle posouzení EIA a nebyly k ní v rámci společného jednání o návrhu ÚP Borová s 
dotčenými orgány dle § 50 stavebního zákona uplatněny ze strany dotčených orgánů žádné 
připomínky ani námitky.  Dle sdělení investora z 15.4.2013 k petici podanou k návrhu územního 
plánu obce Borová je stavba podzemního vedení problematická krom jiného jak z hlediska 
technického provedení, následného provozního řešení,  lokalizace poruch a v neposlední řadě také 
několikanásobně vyšší investice. Stavební úřad proto námitky tohoto typu zamítl jako neopodstatněné. 

 

6. Námitky  proti umístění stavby v obci Borová z důvodu, že není v souladu s územním plánem 
Obce Borová. 

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Schválené zásady územního rozvoje Pardubického kraje (Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje - aktualizace č.1 byly vydány dne 17. 9. 2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 2014.) jsou 
z hlediska stavebního zákona nadřazenou územně plánovací dokumentací a dle § 36 odst. 5 
stavebního zákona jsou zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, 
regulačních plánů a rozhodování v území. Stavba tak jak je navržena a umístěna je v souladu 
s aktualizací č. 1 zásad územního rozvoje. Z těchto poznatků jasně vyplývá, že projednávaná stavba je 
v souladu s územně plánovací dokumentací a námitky tohoto typu jsou zamítnuty jako 
neopodstatněné.  

 

7. Námitky ohledně možných negativních účinků, které mohou omezovat účastníky v rozporu 
s Listinou základních práv a svobod, zejména s čl. 11. a čl. 35.   

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

V článku č. 11 listiny základních práv a svobod  je řešeno vlastnické právo a jeho podrobnější 
úprava. V odstavci 4) článku 11 je uvedeno, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva 
je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Jak bylo uvedeno výše stavba je ve 
veřejném zájmů a práva k pozemkům a stavbám lze v této souvislosti vyvlastnit.  
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V případě vyvlastnění bude postupováno v souladu s příslušnými právními normami, které rovněž 
upravují náhradu za omezení vlastnického práva, přičemž však před případným vyvlastněním bude 
stavebník v souladu se zákonem oslovovat jednotlivé vlastníky pozemků dotčené záměrem s návrhem 
smluv o zřízení věcného břemene, kde bude navrhována kompenzace za omezení vlastnických práv. 

V článku č. 35 listiny základní práv a svobod je řešeno právo na příznivé životní prostředí. V odstavci 
3) článku 35 je uvedeno: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 
zákonem.“. Povolením stavby v souladu územně plánovací dokumentací, v souladu se závazným 
stanovisky dotčených orgánů a souladu se stavebním zákonem není ohroženo ani poškozeno životní 
prostředí nad míru stanovenou zákonem.  

Z výše uvedených důvodů stavební úřad námitky tohoto typu zamítl jako neopodstatněné.  

 

8. Námitka proti umístění stavby, protože stavba a její ochranné pásmo značně omezuje využití 
pozemků, kterých se dotýká. V ochranném pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze 
v daném území stavět rodinné domky či jiné stavby pro účely bydlení, což má výrazný dopad 
nejen na tržní cenu. 

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Stavební úřad souhlasí s účastníky, s tím, že stavba omezuje využití pozemků, kterých se dotýká 
nicméně stavba Hlinsko-Polička, Venkovní vedení 110 kV a její související úpravy stávajícího vedení 
je dle § 2 odst. 1) písm. l) stavebního zákona veřejně prospěšnou stavbou. Stavba tak jak je umístěna 
je v souladu s územně plánovací dokumentací  (Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - 
aktualizace č.1 byly vydány dne 17. 9. 2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 2014.), kde byl vymezen 
koridor pro umístění stavby. Dle sdělení Městského úřadu Polička , Odbor územního plánování a 
životního prostředí z 15.5.2013 je umístění navrhované trasy nadzemního vedení v souladu s územně 
plánovacími podklady (ÚAP) správního obvodu Polička a s platnými i nově pořizovanými územně 
plánovacími dokumentacemi všech obcí správního obvodu ORP Polička, přes jejichž území 
navrhovaná trasa nadzemního vedení VVN prochází.  

Dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona platí, že: "Práva k pozemkům a stavbám, 
potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze 
odejmout nebo omezit jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její 
výstavby a řádného užívání pro stanovený účel." 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bod. 2 stavebního zákona platí, že veřejnou infrastrukturou se 
rozumí pozemky, stavby, zařízení a to: "technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi 
provozně související zařízení technického vybavení, například...energetické vedení..." 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona platí, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí: 
"stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, 
vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) stavebního zákona platí, že územně plánovací dokumentací se 
rozumí i zásady územního rozvoje. 

Dle ustanoveni § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) ve znění předpisů pozdějších (dále jen "zákon o 
vyvlastnění") se vyvlastněním rozumí: "... odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 
odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění 
stanoveného zvláštním zákonem." 

Dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění platí, že: "Vyvlastnění je přípustné jen pro účel 
vyvlastnění stanoveny zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu 
převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li 
možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo 
jiným způsobem." 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že stavby, které mají charakter veřejně prospěšné stavby jsou povolovány 
ve veřejném zájmu, jsou zájmy veřejnosti nadřazeny zájmům jednotlivce a právo provést stavbu lze u 
těchto druhů staveb vyvlastnit.  

Dle rozsudku Krajského soudu č.j. 30 Ca 190/2008 ze dne 27.11.2009 a rozsudku Nejvyššího 
správního soudu  č.j. 7 As 13/2010 ze dne 12.3.2010 námitky typu „znehodnocení majetku“ nejsou 
předmětem územního rozhodování.  

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011, č. j. 1 As 56/2011 – 133, plyne, že „…má-
li vlastník nemovitosti za to, že by určité využití okolního území (např. zástavbou určitého charakteru) 
mohlo způsobit snížení hodnoty jeho nemovitostí, musí si svá práva střežit včas, tj. již v procesu 
pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace, a snažit se tak zasadit o takovou formu 
zástavby, kterou považuje pro sebe za přijatelnou. V rámci územního řízení - a stejně tak i v rámci 
stavebního řízení či řízení o dodatečném povolení stavby - je sice stavební úřad oprávněn a povinen 
posoudit námitku snížení tržní ceny sousedních nemovitostí, avšak činí tak jen z pozice nástrojů 
stavebního zákona, tedy zejména z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, s obecnými 
požadavky na výstavbu a se zájmy chráněnými dalšími předpisy. Tento závěr je učiněn i v rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2010, č. j. 7 As 13/2010 - 145, který vychází z usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120, 
publikováno pod č. 1910/2009 Sb. NSS. Rovněž lze odkázat na nejnovější rozsudek NSS 6 As 72/2014 
ze dne 4.3.2015. 

Nicméně ze shora uvedeného vyplývá, že stavba je ve veřejném zájmu, a proto není třeba souhlas 
vlastníků, když lze pro tyto účely vyvlastnit (viz zejména vypořádání s námitkami pod bodem 1.). 
Stavební úřad konstatuje že stavba je v  souladu s územně plánovací dokumentací, s obecnými 
požadavky na výstavbu a se zájmy chráněnými dalšími předpisy (viz shora citovaná judikatura NSS), 
v souladu se ZÚR Pardubického kraje a s územními plány obcí, s výjimkou několika málo obcí, kde je 
však tento ÚP uváděn do souladu, přičemž je-li ÚP v rozporu s nadřazenou územně-plánovací 
dokumentací, pak platí tato dokumentace. Dle posouzení stavebního úřadu je stavba v souladu s 
dalšími právními předpisy, které se vztahují k tomuto záměru a územnímu řízení, pročež není důvod 
nevydat územní rozhodnutí, když obecné námitky týkající se možného vlivu záměru na cenu 
nemovitostí, jakož i jejich budoucí využitelnost atp., mohly a měly být namítajícími uplatněny v rámci 
řízení o územních plánech, resp. o změně ZÚR Pardubického kraje. V této fázi řízení stavebnímu 
úřadu nepřísluší do těchto dokumentů jakkoli zasahovat či hodnotit jejich obsah, a tedy správní 
orgán, který dle je oprávněn dle Ústavy ČR a listiny základních práv a svobod vykonávat svoji 
pravomoc pouze v mezích zákona a na základě zákonného zmocnění, je oprávněn a povinen 
přezkoumat záměr pouze ze shora uvedených hledisek, kterýmžto stavba vyhovuje, a proto je nucen 
označit uvedené námitky za neopodstatněné. 

Námitky tohoto charakteru jsou z výše uvedených důvodů zamítnuty.  

 

9. Námitky, že nejsou navržena opatření pro eliminaci negativních účinků distribuční sítě elektrické 
sítě na životní prostředí, aby bylo předcházeno následnému vzniku škod na životním prostředí.  

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Stavba tak jak je navržena je v souladu platnými předpisy a zákony v České republice. Dokumentaci 
stavby vypracoval projektant s platným autorizačním oprávněním a ručí za správnost dokumentace. 
Součástí dokumentace je i požárně bezpečnostní řešení stavby, které má jako hlavní úkol mimo jiné 
eliminovat či minimalizovat vznik požáru. Účastníci podávající tento druh námitky nepředložili žádné 
důkazy dokladující toto tvrzení či konkrétní nedostatky navrhovaného řešení stavby.Stavební úřad 
nemá důvod neakceptovat či rozporovat řešení stavby či stanovisek dotčených orgánů a námitky 
tohoto typu zamítl jako neopodstatněné.  

 

10. Námitka, že nejsou dosud v platnosti Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, které 
obsahují záměr realizovat stavbu.  

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 
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Námitky tohoto typu byly podány před schválením zásad územního rozvoje. V této době stavební úřad 
řízení přerušil z důvodu nesouladu dokumentace s územním plánem některých obcí. V době 
pokračování v řízení a druhého veřejného projednávání byly zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje v platnosti (Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č.1 byly vydány dne 17. 
9. 2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 2014.).  Námitky tohoto typu stavební úřad zamítá jako 
neopodstatněné.  

 

11. Námitka, že stavba je v rozporu se zájmy občanů Obce Borová. 

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Stavba tak jak je navržena je v souladu se zásadami územního rozvoje  (Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje - aktualizace č.1 byly vydány dne 17. 9. 2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 
2014.), kde byl vymezen koridor pro umístění stavby. Dle zásad územního rozvoje byla stavba 
zařazena jako veřejně prospěšná a její umístění je možné pouze ve vymezeném koridoru dle této 
aktualizace zásad územního rozvoje. Projektová dokumentace a umístění stavby  vedení VN 110  kV je 
navržena v souladu s touto aktualizací. Schválené zásady územního rozvoje Pardubického kraje jsou 
z hlediska stavebního zákona nadřazenou územně plánovací dokumentací a dle § 36 odst. 5 
stavebního zákona jsou zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, 
regulačních plánů a rozhodování v území. Jsou tedy závazné i pro pořízení územního plánu obce 
Borová. Stavba tak jak je navržena a umístěna  je v souladu s aktualizací č. 1 zásad územního 
rozvoje. Z těchto poznatků jasně vyplývá, že projednávaná stavba je v souladu s územně plánovací 
dokumentací.  

Stavební úřad považuje termín „zájmy obce“ za neurčitý právní  pojem bez příslušného vysvětlení a 
proto tato námitka není předmětem územního rozhodování. Stavební úřad z výše uvedených důvodů 
námitku zamítl jako neopodstatněnou.  

 

12. Námitka, že realizací tohoto vedení dojde k nepřijatelnému zatížení obce přenosovou soustavou, 
jež negativně působí na životní prostředí, krajinný ráz, zhorší kvalitu života v obci Borová a tím 
dojde k narušení pokojného stavu a dobrých mravů ze strany ČEZu.  

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Na dokumentaci byl vypracován posudek o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí  podle zákona 
č. 100/2001 Sb. Všechny dotčené orgány hájící zájmy ochrany přírody vydaly k dané dokumentaci 
souhlasná stanoviska či vyjádření. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko 
k záměru „Hlinsko-Polička, vedení 110 kV“ z hlediska přijatelnosti vlivu na životní prostředí.  Stavba 
svým charakterem, tvarem a umístěním není České republice ojedinělým jevem a naopak je běžnou 
součástí místní krajiny. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že stavba nenarušuje krajinný ráz. Stavební 
úřad si není vědom jakým způsobem stavba zhorší kvalitu života v obci Borová, naruší pokojný stav či 
dobré mravy. Na základě projektové dokumentace, předložených dokladů a stanovisek dotčených 
orgánů nedojde realizací a provozem stavby k nepřijatelnému zatížení obce, narušení krajinného rázu 
či zhoršení kvality života v obci Borová. 

Společnost ČEZ zřídí na zatížených pozemcích věcné břemeno za úplatu, což je projevem 
k uspokojení pokojného stavu a narovnání dobrých vztahů. 

Námitky tohoto typu stavební úřad proto zamítá jako neopodstatněné.  

 

13. Námitka ohledně vyplacení adekvátní náhrady za vykácený porost a za znehodnocení pozemků.  

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Výše náhrady za vykácený porost či znehodnocení pozemků není předmětem řízení o umístění stavby.  
Stanovení výše náhrady je občanskoprávní záležitostí mezi stavebníkem a majitelem dotčených 
pozemků. Námitka je zamítnuta jako neopodstatněná.  

 

14. Námitky pana Mgr. Stanislava Holomka ve znění:  
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Novým záměrem výstavby nadzemního vedení 2 x 110 KV můžou nastat nové podmínky, 
omezení nebo nesouhlas s výstavbou rybníčků v územním řízení vedené stavebním úřadem, poté 
co výstavba 110 KV bude provedena. S výstavbou nadzemního vedení 110 KV z těchto důvodů 
nesouhlasím. 
S umístěním stavby na mých pozemcích nemůžu souhlasit, protože stavba tak, jak je její umístění 
navrženo zasahuje do mých vlastnických práv tím, že značným způsobem omezuje funkční 
využití mých pozemků a dále tím, že negativními vlivy, které má vrchní vedení elektrické energie 
na svoje okolí zhoršuje podmínky pro zemědělské hospodaření na pozemcích a v důsledku 
ohrožuje i lidské zdraví. 
Ochranné pásmo vysokého napětí značně omezuje využití pozemků, kterých se dotýká. V 
ochranném pásmu platí v podstatě stavební uzávěra a nelze v dané lokalitě nic stavět, což má 
výrazný dopad na tržní cenu takových pozemků, když je lze využít pouze např. k zahrádkářským 
účelům nebo zemědělské nebo lesní výrobě apod. Stejně tomu tak je se stavbami, které jsou 
umístěny na pozemku, který se nachází v ochranném pásmu, i ty mají výrazně nižší tržní cenu 
oproti stejně vybaveným nemovitostem, které jsou umístěny na pozemku mimo ochranné pásmo. 
Dalším důvodem mého nesouhlasu s navrženým umístěním stavby je ta skutečnost, že 
elektromagnetické záření, které je v bezprostřední vzdálenosti elektrovodných lan, má negativní 
vliv na lidské zdraví. Z odborné literatury lze zjistit, že bylo prokázáno, že dlouhodobý pobyt v 
elektromagnetickém poli je spojen se zvýšeným výskytem závažných onemocnění (leukémie, 
nádory mozku, trvalé migrény, apod.). Naopak negativní vliv elektromagnetického pole na zdraví 
obyvatel domů, které jsou postaveny mimo ochranné pásmo rozvodů elektrické energie, se do 
současné doby nepodařilo jednoznačně prokázat (statisticky významné zvýšení výše uvedených 
chorob), i když v určitých případech byly zaznamenány subjektivní potíže (bolesti hlavy, celková 
únava). Výše uvedené subjektivní potíže se vyskytovaly ve zvýšené míře u dětí, jejichž 
organismus je více citlivý. Ojediněle byly zaznamenány případy dětské leukémie. Tyto dopady 
stavby ale nejsou vůbec brány v úvahu. 

K výše uvedeným námitkám stavební úřad uvádí následující: 

Souhlasím s panem Holomkem, že výstavbou elektrického vedení můžou nastat nové podmínky nebo 
nesouhlas s jeho budoucí plánovanou stavbou. Tato námitka předjímá možný budoucí stav, který se 
nemusí stát skutečností a je spekulativní. Stavební úřad nemůže předjímat, jaký vliv bude mít stavba 
el. vedení na budoucí územní řízení o vodní ploše. Souhlas pana Holomka jako vlastníka pozemků 
pod stavbou nebo jako vlastníka pozemků dotčených ochranným pásmem není třeba, pokud je stavba 
ve veřejném zájmu a lze toto právo vyvlastnit. Námitka tohoto typu se zamítá jako neopodstatněná.  

Námitky typu omezení využití pozemků, zhoršení podmínek hospodaření, vlivu na životní prostředí a 
zdraví osob apod. byly zdůvodněny v předchozích odstavcích a jsou proto stavebním úřadem 
zamítnuty.  

 

15. Námitka pana Oldřicha Krátkého který mimo jiné nesouhlasí s umístěním stožárů VN č. 117 a č. 
118 v blízkosti obytné budovy č.p. 262 v obci Borová. Dále požaduje, aby umístění stožárů bylo 
oddáleno dále za zastavěnou oblast a klidové zóny, nebo byla využita možnost použití 
podzemního vedení.  

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Námitka je obdobného charakteru jako předchozí námitky týkající se umístění stavby. Stavba 
elektrického vedení je tak jak byla předložena stavebnímu úřadu v souladu územně plánovací 
dokumentací a v souladu se stanovisky dotčených orgánů a stavební úřad ji proto zamítá jako 
neopodstatněnou. Ostatní námitky typu umístění a provedení vedení pomocí podzemního kabelu již 
stavební úřad zamítl v odstavcích výše, kde svoje zamítnutí zdůvodnil.  

 

16. Připomínka k navrhované změně územního plánu obce Borová od Gabriely Nespěšné 
z 22.5.2013. 

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 
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Námitka je směřována k návrhu územního plánu oce Borová netýká se územního řízení. V územním 
řízení, proto nebude k námitce přihlédnuto. Stavební úřad proto námitky tohoto typu zamítá.  

 

17. Námitky pana Milana Rycheckého a paní Markéty Rychtecké, bytem Oldříš u Hlinska 22, 539 01 
Hlinsko z 28.5.2013. Námitky jsou ve smyslu, že navrhovatelé požadují přísné posouzení stavby 
na životní prostředí z hlediska tažných ptáků a to zejména ochranu Čápa Černého. Dále požadují 
odklonění vedení jinou trasou nebo použití jiných technologií pro elektrické vedení. 

K výše uvedené námitce stavební úřad uvádí následující: 

Na dokumentaci byl vypracován posudek o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb. Všechny dotčené orgány hájící zájmy ochrany přírody vydaly k dané dokumentaci 
souhlasná stanoviska či vyjádření. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko 
k záměru „Hlinsko-Polička, vedení 110 kV“ z hlediska přijatelnosti vlivu na životní prostředí.  

Podmínky Ministerstva životního prostředí pro ochranu ptáků jsou zapracovány ve výrokové části 
rozhodnutí a to zejména body č. 12. a 13. ve znění: Pro ochranu ptáků realizovat na všech nově 
stavěných stožárech odpovídající technická opatření, spočívající především v tom, že u nosných 
sloupů budou použity závěsné svislé izolátory a konzole nad nimi bude osazena ochrannými tyčemi 
proti dosedání velkých druhů ptáků, případně budou konstrukčně řešeny ptačí armatury. Specifikovat 
případné úseky vedení 110 kV, kde bude na vodiče instalována opticko -akustická signalizace dle 
metodické příručky Českého svazu ochránců přírody č. 15 „Ochrana ptáků před zraněním na 
venkovních elektrických vedeních". 

Ochrana životního prostředí je ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zajišťována pod odborným 
dohledem ekologů, kteří mají jak centrální, tak i regionální působnost. Každý z ekologů odpovídá ve 
své působnosti při uskutečňování procesu distribuce el. energie nejen za naplňování legislativních 
povinností, ale i za prevenci a rozvoj v oblasti ochrany životního prostředí (ŽP). Jednotliví ekologové 
jsou představenstvem společnosti pověřeni jednat za společnost v rámci své odbornosti s místně 
příslušnými správními organy. Hlavní náplní činnosti ekologů je stanovování koncepcí ochrany ŽP, 
údržba EMS (environmentálního management systému), tvorba metodických předpisů a koordinace 
ochrany ŽP při uskutečňování procesu distribuce elektrické energie. 

Odklonění trasy nebo provedení stavby např. formou podzemního vedené není v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací (aktualizace zásad územního rozvoje). 

Z výše uvedených důvodů stavební úřad námitky zamítl jako neopodstatněné. 

 

 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK VEŘEJNOSTI: 
 

Námitky Občanského sdružení Zelená pro Borovou, sídlem Dolní újezd 517, 569 61 Dolní Újezd  
Důvodem tohoto nesouhlasu je značné zatížení obce elektrickou přenosovou soustavou, jež negativně 
působí na životní prostředí, krajinný ráz a zhoršuje kvalitu života spoluobčanů obce. Navrhujeme toto 
vedení 110 kV vést zemním kabelem nebo využít trasu v těsném sledu již vybudovaném vedení 
400kV a tak využít stávajícího vymezeného území pro toto vedení. 
Se stavbou nemůžeme souhlasit také z toho důvodu, že není v souladu s platným územním plánem 
obce Borová, což je nepřípustné. 
 
K výše uvedené připomínce stavební úřad uvádí následující: 
Námitky tohoto typu již stavební úřad vypořádal v části vypořádání s námitkami a připomínkami 
účastníků řízení, kde již stavební úřad konstatoval, že stavba je v souladu s územním plánem. Stavba 
svým charakterem není nikterak výrazným či ojedinělým prvkem v krajině. Stavby přenosové a 
distribuční sítě elektrického vedení jsou charakteristické pro krajinu v České republice. Z hlediska 
krajinného rázu stavba byla posouzena příslušnými dotčenými orgány v oblasti ochrany přírody. 
Zároveň byl vypracován posudek vlivu stavby na životní prostředí, který byl následně kladně 
odsouhlasen závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí. Zemní kabel ani využití trasy 
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vybudovaného vedení 400 kV nelze použít kromě jiných technických důvodů také proto, že tyto druhy 
vedení nejsou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad proto výše uvedené 
připomínky zamítl jako neopodstatněné.  

 

 

VYPOŘÁDÁNÍ S VYJÁDŘENÍMI ÚČASTNÍKŮ K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ: 
 

Vyjádření Mgr. Stanislava Holomka, bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd z 3.6.2015 ve 
znění: 
Novým záměrem výstavby nadzemního vedení 2 x 110 kV můžou nastat nové podmínky, omezení 
nebo nesouhlas s výstavbou rybníčků v územním řízení vedené stavebním úřadem, poté co výstavba 
110 kV bude provedena. S výstavbou nadzemního vedení 110 kV z těchto důvodů nesouhlasím. 
 

K výše uvedené připomínce stavební úřad uvádí následující: 

Námitky tohoto typu již stavební úřad vypořádal v části vypořádání s námitkami a připomínkami. 
Námitky typu omezení využití pozemků, zhoršení podmínek hospodaření, vlivu na životní prostředí a 
zdraví osob apod. byly zdůvodněny v předchozích odstavcích a jsou proto stavebním úřadem 
zamítnuty.  
 
 
Vyjádření Stanislava Holomka, bytem Dolní Újezd 517, 569 61 Dolní Újezd, Václava Holomka, 
bytem Borová 117, 569 82 Borová z 10.8.2015 ve znění: 
Dodatečná námitka z územního jednání dne 5. 8. 2015 na Městském úřadě v Hlinsku. 
Při tomto jednání s vedoucí stavebního úřadu paní Ing. Kozáčkovou jsme obdrželi informaci, že 
záměr umístění stavby vedení ZÚR Pardubického kraje je neměnný a musí se dodržet linie stávajícího 
vedení 35KV. 
S tímto vyjádřením plně nesouhlasíme, po pozdějším právním prozkoumání se domníváme, že se 
jedná o linii v rozsahu až 200m, která vyplývá ze studie EIA. Po dohledání dokumentů, odeslaných z 
Krajského úřadu Pardubického kraje, kde jsme podali námitky ZÚR jsme též obdrželi od paní Ing. 
Loumannové vyjádření, že investor se bude pohybovat v linii schválené EIA v rozsahu 200m. Po 
ukončení jednání v Hlinsku proběhla schůzka na dotčeném místě v Borové - Hatě s pracovníky 
ELEKTROTRANS a.s, ČEZ Distribuce a.s. a Koutný a Doležal, s.r.o. I tito pánové nám též vyjádřili 
souhlas s tím, že se můžou pohybovat v koridoru 200m a nijak není specifikováno kolika metry jižně 
nebo severně. Tímto jsme přesvědčeni, že je dostatečný prostor k vyhnutí našemu stavebnímu dílu 
„rybníky v Hatích“, severním směrem. 
 

K výše uvedené připomínce stavební úřad uvádí následující: 

Stavební úřad posuzuje stavbu tak jak je předložena. Stavební úřad mimo jiné posuzuje zejména 
soulad dokumentace územně plánovací dokumentaci. Stavba musí být umístěna v koridoru 
vymezeném územním plánem jednotlivých obcí či zásadami územního rozvoje. Stavba jak je 
předložena v současné době je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad nevylučuje 
možný posun dílčích částí stavby v budoucím řízení např. změny stavby před dokončením, pokud bude 
stavba umístěna v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Bez přepracované dokumentace 
a souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců veřejné infrastruktury se změnou trasy není 
možné takovou úpravu stavebním úřadem povolit v rámci tohoto právě probíhajícího územního řízení. 
Námitky tohoto typu již stavební úřad vypořádal v části vypořádání s námitkami a připomínkami a 
stavební úřad je proto zamítá jako neopodstatněné. 

 

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

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

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. §86 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 
dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního 
řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Hlinsko, stavebního úřadu, u 
něhož se odvolání podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

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. 
 
 
 
 

Ing. Jana Kozáčková 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
 

 
  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 
stavebník (dodejka) 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 
zástupce stavebníka (dodejka) 
ELEKTROTRANS a.s., IČO 25655558, Ing. Milan Soukup, IDDS: 3p7dvih 
 
obec, na jejímž území se navržená stavba nachází dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejka) – 
pro územní řízení 
Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt 
Obec Raná, IDDS: zbna5aa 
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Obec Vojtěchov, IDDS: tara5np 
Obec Krouna, IDDS: y9tbk7v 
Obec Pustá Kamenice, IDDS: uavbp4z 
Obec Borová, IDDS: z89bmqe 
Obec Oldřiš, IČO 277070, Oldřiš 132, IDDS: kn6a46r 
Obec Široký Důl, IDDS: 9mna3ms 
Obec Kamenec u Poličky, IDDS: 5qpa83m 
Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko v 
Čechách 1 
Město Polička, IDDS: w87brph 
 
veřejnost (veřejná vyhláška) – pro územní řízení 
 
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška) – pro územní řízení 
 
vlastníci pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem a vlastníci sousedních pozemků k pozemkům  
parc. č. st..2266, st. 3356, st. 3622, 1225/1, 1225/2, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1295/2, 1296/1, 
1297/1, 1298/1, 1298/4, 1299/2, 1302/2, 1314/3, 1314/6, 1315, 2604/3, 3218, 3219, 3221, 3222, 3239 
v katastrálním území Hlinsko v Čechách, 2525, 2526, 2529, 2530, 2534, 2535, 624, 627, 629, 630/2, 
633/2, 633/3, 657/2, 660/15, 660/16, 660/19, 670, 671, 672, 674, 689, 690/1, 700, 701, 721, 724, 737, 
743, 746, 765, 766/1, 767/1, 767/7, 771, 779/1, 779/2, 780/2, 780/3, 781/7 v katastrálním území Holetín, 
parc. č. 17/3, 17/7, 1807, 1808/2, 1814/2, 1816, 1819/20, 1819/27, 1822/31, 1822/32, 21, 3303/1, 3303/2, 
3418/1, 3504/1, 3531, 4101, 4112, 4115, 4124, 4125, 4135, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4165, 4172, 
4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4201, 4202, 4217, 4218, 4219, 4235, 4236, 4237, 4254, 4256, 4257, 
4259, 4260, 4286, 4287, 4288, 4301, 4388, 4389, 4398, 4401, 4402, 4403, 4404, 4413, 4430, 4431, 4466, 
4467, 4506, 4507, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4580, 4581, 4607, 4608, 4670, 4671, 4672, 4673, 
4704, 4707, 4708, 4709, 4746, 4747, 4748, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4846, 4847, 4848, 4849, 
4882, 4883, 55/1, 57 v katastrálním území Krouna, parc. č. 276, 277, 279, 280, 283/1, 283/3, 284, 285, 
286, 293/2, 296/2, 297/2, 297/3, 297/4, 319/2, 321, 323, 327/1, 327/2, 356/19, 459/1, 469/1, 471 
v katastrálním území Oldřiš u Hlinska, parc. č. 1047/1, 1048, 1052, 1053/1, 1053/2, 1057, 1059, 1113, 
1115, 1119/2, 1119/3, 1120/1, 1121/2, 1125, 1126/2, 1131/1, 1131/4, 1133, 1142, 1143, 1144, 1147/1, 
1148/1, 1148/2, 1152, 1160/1, 1160/3, 1237, 1238/4, 961/15, 961/16, 961/19, 993/10, 993/9, 994/1, 
996/2, 997 v katastrálním území Raná u Hlinska, parc. č. 1004, 1006, 1009, 1011, 1014/1, 1014/3, 1017, 
1020, 1023, 1593, 1594/1, 1646/1, 1647/1, 1648/1, 1651, 1675/1, 1675/3, 1703, 1704, 1706, 1707, 
1715/1, 1716, 1717, 1718, 1719, 1725, 1732, 1733, 1735, 1737, 1740, 1758, 1760/1, 1760/6, 1760/7, 
1760/8, 1766/1, 1766/2, 1767, 1768, 1769, 1772/1, 1773/1, 1773/2, 1799, 1800, 1801, 1803/1, 1804/1, 
1804/2, 1805/1, 1805/2, 1806, 1807, 1808, 1870, 342, 346, 347, 348, 761/1, 761/2, 762/2, 772, 773/12, 
773/14, 773/15, 773/16, 773/17, 773/19, 773/21, 773/22, 782, 783, 864, 867, 870, 873, 875, 876, 877, 
879, 898, 900/2, 900/6, 904, 905, 914/1, 914/2, 915/1, 915/2, 925, 933/2, 935/1, 935/10, 935/14, 935/15, 
935/16, 935/17, 935/18, 935/19, 935/21, 935/7, 935/8, 935/9, 939, 949, 951, 954, 955, 956/1, 957/1, 
957/3, 957/4, 969/1, 979/1, 993/1, 994, 842, 773/7 v katastrálním území  Rychnov, parc. č. 1063, 1068/1, 
1068/2, 1069, 1080/2, 1080/3, 1084, 1087/13, 1087/2, 1087/8, 1087/9, 1094, 1120, 1121, 1128, 1145, 
1146/4, 1150, 1182, 1183, 1186, 1197/2, 1198/5, 1198/6, 1247, 1248, 1253, 1267, 1268, 1269, 1270, 
1271, 1284/29, 1284/5, 1284/7, 1338, 1342/1, 1354, 1385/2, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1397, 1398, 
1408/1, 1408/3, 1409, 1995, 1996, 1997, 2018, 2020/1, 2022/1, 2024/1, 2028, 2029/1, 2031, 2037, 
2039/3, 2040/1, 2040/3, 2045/1, 2045/2, 2089/1, 2097, 3/3, 328, 329, 342, 343, 345/2, 345/3, 345/4, 346, 
347, 421/4, 919/1, 920, 922, 929, 930, 935, 936, 937, 945/1, 945/2, 946, 950/1, 978/4, 979, 980, 985/1, 
985/2, 985/3, 985/4, 988/1, 989/3, 990 v katastrálním území Vojtěchov u Hlinska, parc. č. 105, 114, 115, 
116, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 33, 34/2, 35/1, 35/2, 36/5, 36/6, 4, 49/1, 49/2, 49/3, 59/1, 60/5, 60/7, 60/9, 
662/1, 662/2, 663, 666/2, 689, 691/15, 691/19, 691/2, 691/4, 691/7, 712/2, 714, 717, 735/5, 736, 739, 
750, 754/2, 756, 76/1, 783/2, 785/3, 795/1, 807, 86/2, 89, 90, 92, 93/11, 93/12 v katastrálním území 
Františky, parc. č. 1003/1, 1003/3, 1004, 1008, 1009, 1010, 1012/10, 1012/11, 1012/12, 1012/15, 1012/2, 
1012/3, 1032, 1033, 1043, 1046, 1047/1, 1048, 1053/6, 1054/1, 1056/1, 1126, 1127, 1128, 1129/1, 
1161/1, 1161/3, 2094/1, 2095/1, 2105, 2107/10, 2112/11, 2114/3, 2121/4, 2124/11, 2124/18, 2129/17, 
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2129/19, 2129/20, 2129/68, 2129/70, 2132, 2140, 2153, 2154, 2155/1, 2155/2, 2466/22, 2466/23, 
2466/24, 2466/3, 2466/31, 2492, 2520/1, 2610/100, 2610/101, 2610/102, 2610/103, 2610/105, 2610/2, 
2610/62, 2610/97, 2626/2, 2630/1, 2630/10, 2630/12, 2630/13, 2630/14, 2630/15, 2630/20, 2630/6, 
2630/7, 2630/8, 2633, 2682/26, 2693, 2698, 2703/1, 2703/10, 2703/11, 2703/12, 2703/13, 2703/14, 
2703/15, 2703/16, 2703/17, 2703/18, 2703/19, 2703/20, 2703/21, 2703/22, 2703/23, 2703/24, 2703/25, 
2703/26, 2703/28, 2703/29, 2703/30, 2703/4, 2703/9, 2704, 2721, 2722, 2724/4, 2725/6, 2725/9, 573/10, 
573/11, 573/18, 573/4, 574, 591, 592, 593, 594, 597, 634, 641, 643/1, 665/1, 666/3, 666/6, 666/8, 666/9, 
714, 717/2, 720, 721, 722, 760, 769, 770/1, 791/14, 791/15, 791/21, 791/22, 791/4, 791/5, 791/8, 793/3, 
824/4, 824/5, 854/1, 855/2, 855/3, 922/1, 924/15, 924/16, 924/17, 924/19, 924/20, 924/21, 924/25, 
924/26, 924/30, 924/31, 924/32, 924/35, 924/41, 964/3, 965, 2726 v katastrálním území Borová u 
Poličky, parc. č. 1153/23, 1153/25, 1153/26, 1218, 1219/2, 1220, 1226, 1227, 1228, 2053 v katastrálním 
území Kamenec u Poličky, parc. č. 1471/2, 1539/5, 1541/2, 1594/15, 1594/2, 1594/4, 1594/5, 1594/6, 
1613/1, 1768, 1769, 1772, 1773, 1774, 1805, 1806/2, 1809/2, 1820/5, 1845/4, 1879/1, 1879/3, 1879/4, 
1879/5, 1882, 1888/20, 1888/22, 1943, 1944, 1945/2, 1945/3, 1945/4, 1977/1, 1981/5, 2015/11, 2015/14, 
2015/17, 2015/19, 2015/20, 2015/22, 2015/24, 2019/1, 2103, 2105/1, 2105/3, 2105/4, 2180/12, 2180/13, 
2180/14, 2180/9, 2228, 2229, 2548/1, 2557/2, 2561/7, 2564/7, 2570/1, 2570/2, 2576, 2579/5, 2579/6, 
2588/1, 2598/19, 2598/23, 2598/24, 2598/3, 2598/8, 2598/9, 2641/16, 2641/18 v katastrálním území 
Oldřiš u Poličky, parc. č. 1203/3, 1203/4, 1210/1, 1210/10, 1210/12, 1210/17, 1210/18, 1210/2, 1210/20, 
1210/21, 1210/26, 1210/28, 1210/29, 1210/30, 1210/31, 1210/40, 1210/41, 1210/43, 1210/47, 1210/48, 
1210/5, 1210/51, 1210/53, 1210/6, 1210/65, 1210/66, 1210/69, 1210/7, 1210/70, 1210/71, 1210/8, 
1210/9, 1233/1, 1233/2, 1247/1, 1247/3, 1347/1, 1347/22, 1347/23, 1347/24, 1347/46, 1347/73, 1451/1, 
1471/11, 1471/3, 1471/5, 1508/1, 1508/2, 1517/1, 1517/2, 1524/1, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1575/1, 1600, 
1623/6, 1632/1, 1632/2, 1672/4, 1690/5, 1713/4, 1726/2, 1733/2, 1742/1, 1742/2, 1768/2, 1770/2, 1819, 
1845, 1869/4, 1895/1, 1911/1, 1915/1, 1949/2, 1949/3, 1977, 1982/3, 1996/2, 2010/1, 2013/1, 2048, 
2070/2, 2090/2, 2099/1, 2115/10, 2115/11, 2115/2, 2147, 2169/10, 2169/9, 2187, 2207/1, 2207/16, 
2207/22, 2232, 2259, 2270, 2275, 2286/1, 2291/1, 2302/1, 2306/1, 2317/2, 2321/2, 2339/1, 2339/5, 
2340/3, 2355, 2356/1, 2358, 2371, 2372/4, 2385/8, 2388, 2405/1, 2441, 2455, 2468, 2469, 2496/1, 2532, 
2548, 2571, 2593/1, 2611, 2616/3, 2628/2, 2633/1, 2633/2, 2644/5, 2644/8, 2647, 2651/1, 2665/13, 
2665/7, 2687/3, 2688/2, 2704/1, 2721/1, st. 3904, 5957/2, 5957/4, 5967/1, 5967/3, 5974/1, 5978/1, 
5978/14, 5978/15, 5980/2, 5982/2, 6000/4, 6013/11, 6013/15, 6013/2, 6243, 6273, 6404, 1471/22, 
1471/21, 1451/6, 1451/7, 1210/49, 1210/19, 1210/24, 1210/25, 1210/27, 1210/84, 1210/83, 1210/62, 
1210/61, 1210/14, 1210/11, 6240/3, 1255/3, 1232/1, 1210/58, 1210/72, 1210/22, 1210/23, 6036/13, 1172, 
1161/2, 1158/3, 1153/3, 1149/1, 1139, 6031, 1132, 2640/3, st. 3918, st. 3917, st. 1346 v katastrálním 
území Polička, parc. č. 1216/1 v katastrálním území Pustá Kamenice, parc. č. 1374, 1378, 1383/2, 1384/2, 
1385/2, 1386/1, 1389/2, 1391/1, 1393/2, 1394/6, 1397/1, 1401/3, 1403/2, 1413, 1414/1, 1414/16, 1414/3, 
1414/4, 1416, 1417, 1468, 1474, 1483, 1491, 1492, 1493, 340/1, 341, 379/1, 379/10, 379/11, 379/12, 
379/8, 379/9, 404/1, 404/3, 404/6, 404/7, 469/2, 472/1, 472/2, 473, 474/3, 474/8, 474/9, 476, 512/1, 517, 
520, 587, 588, 590/1, 590/2, 594/1, 625, 627/2, 631/1, 631/2, 633, 696, 697, 712/10, 712/11, 715/1, 
715/2, 716, 717/2, 717/3, 717/6, 749/1, 749/3, 750/1, 750/2, 751/1, 751/14, 751/15, 751/22, 763/3, 765/3, 
766, 792, 797/7, 829/1, 829/28, 829/30, 833/3, 834/4, 844/6, 845, 846/22, 853/5, 853/6, 853/7, 860/7, 
860/8, 861, 862, 863/1, 863/15, 863/18, 882, 863/17 v katastrálním území Široký Důl 
 

vlastníci a správci technické infrastruktury a správci toků dotčené stavbou: 
ČEPS, a.s., 
RWE Distribuční služby, s.r.o. 
T.E.S. s.r.o. 
COMA s.r.o. 
VHOS, a. s. 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Správa dopravní cesty Pardubice 
ČD - Telematika a.s. 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 85031, oddělení majetkové správy 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Česká technická infrastruktura, a.s. (Následník spol. O2 Czech Republic, a.s.)  
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T-Mobile Czech Republic a.s. 
Vodafone Czech Republic a.s. 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 
Povodí Labe, státní podnik 
Povodí Moravy, s.p. 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Správa toků - oblast povodí Dyje, Brno 
Ministerstvo Vnitra, odbor správy majetku, Nad štolou 936, 17034 Praha 7 
 
dotčené orgány (dodejka) 
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek památkové péče, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v 
Čechách 1 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek silničního hospodářství, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  
Hlinsko v Čechách 1 
Městský úřad Polička, IČO 277177, Odbor ÚP, rozvoje a životního prostředí, IDDS: w87brph 
Městský úřad Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, odd. SPP, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  
Litomyšl-Město 
Městský úřad Polička, IČO 277177, Odbor Dopravy, IDDS: w87brph 
Městský úřad Chrudim, IČO 270211, Odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi 
Pardubický kraj, IČO 70892822, Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32 
Ministerstvo vnitra, IČO 7064, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp 
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 
Státní energetická inspekce, IČO 61387584, územní inspektorát pro Královohradecký a Pardubický kraj, 
IDDS: hq2aev4 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO 62933591, Správa chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy, IDDS: dkkdkdj 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
Pardubický kraj, IČO 70892822, Krajský úřad, Odbor Strategického rozvoje kraje a evropských fondů, 
IDDS: z28bwu9 
Pardubický kraj, IČO 70892822, Krajský úřad, Odbor majetkový a stavebního řádu, IDDS: z28bwu9 
Drážní úřad, IČO 61379425, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
Městský úřad Polička, Stavební úřad, IDDS: w87brph 
Pardubický kraj, IČO 70892822, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
 
úřad obce k vyvěšení a sejmutí oznámení (dodejka) 
Obecní úřad Holetín, IDDS: cmfbwqt 
Obecní úřad Raná, IDDS: zbna5aa 
Obecní úřad Vojtěchov, IDDS: tara5np 
Obecní úřad Krouna, IDDS: y9tbk7v 
Obecní úřad Pustá Kamenice, IDDS: uavbp4z 
Obecní úřad Borová, IDDS: z89bmqe 
Obecní úřad Oldřiš, IČO 277070, Oldřiš 132, IDDS: kn6a46r 
Obecní úřad Široký Důl, IDDS: 9mna3ms 
Obecní úřad Kamenec u Poličky, IDDS: 5qpa83m 
Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko v 
Čechách 1 
Městský úřad Polička, Odbor Tajemník, odd. vnitřní podpory, úsek podatelny, IDDS: w87brph 
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