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vyřizuje: Bobela Vl.   
tel: 465 466 146   

 
ČEZ Distribuce, a. s. 
Teplická č.p. 874/8 
405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

 

Výroková část: 

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, 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") a 
místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.6.2020 podala společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-
Podmokly, 
kterou zastupuje společnost:  SB projekt s.r.o., IČO 27767442, Kasárenská č.p. 
4063/4, 695 01  Hodonín 

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

 

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

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

"Javorník, Vysoká, UO_0143 - kNN, DTS" 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 127 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 
128 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 143 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 
144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 934 
(zahrada), parc. č. 963 (zahrada), parc. č. 973 (zahrada), parc. č. 974 (zahrada), parc. č. 983 
(zahrada), parc. č. 984 (zahrada), parc. č. 990 (zahrada), parc. č. 1001 (zahrada), parc. č. 1010 
(zahrada), parc. č. 1011 (zahrada), parc. č. 1018 (zahrada), parc. č. 1026 (zahrada), parc. č. 
1027 (zahrada), parc. č. 1042 (zahrada), parc. č. 1043 (zahrada), parc. č. 1056/1 (zahrada), 
parc. č. 1057 (zahrada), parc. č. 1065 (zahrada), parc. č. 1066 (zahrada), parc. č. 1074 
(zahrada), parc. č. 1075 (zahrada), parc. č. 1181/1 (ostatní plocha), parc. č. 1182 (ostatní 
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plocha), parc. č. 1183 (ostatní plocha) v katastrálním území Javorník u Vysokého Mýta, 419/1, 
419/3, 421/3, 422/2 v k.ú. Příluka, st. 52, 409, 405/1, 406 v k.ú. Podhořany u Nových Hradů. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 
- Stavba technické infrastruktury - kompletní rekonstrukce stávajícího vedení nn, které bude 

nahrazeno zemním kabelovým vedením. Stávající odběratelé budou přepojeni. Na stávající 
trafostanici dojde k výměně pojistkových spodků, svodů, výměně rozvaděče, trafostanice 
bude odrezena a nově natřena. dojde k výměně uzemnění. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost 
SB projekt s.r.o., pod archivním číslem: 1705109-01. 

Určení prostorového řešení stavby: 
- Podzemní stavba kabelového vedení. 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
- Stavbou budou dotčeny pozemky, na kterých se stavba umisťuje. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí, jejíchž 
ochranných pásem se bude stavba dotýkat. 

3. Pilíře budou zděné, omítnuté a budou umístěny za oplocením či živým plotem. Případně 
budou přisazeny, k již vybudovanému pilíři s elektroměrem (2 případy). V případech, kde 
není oplocení, bude kabelová skříň po dohodě s vlastníkem zasekána na vhodné místo do 
fasády. 

4. Při realizaci prací musí být dodrženy podmínky zásad plošné ochrany zemědělského 
půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. V průběhu realizace stavby je stavebník povinen zajistit dodržování obecných podmínek 
ochrany rostlin a živočichů dle ust. § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Investor 
v průběhu celé realizace dále zajistí, že nedojde k nedovoleným zásahům do dřevin, které 
způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí, nebo 
bezprostředně způsobí jejich odumření. Případné kácení dřevin je podle ust. § 8 zákona 
možné pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení jejich funkčního a estetického 
významu, výhradně na základě souhlasného rozhodnutí orgánu ochrany přírody, mimo 
vegetační období. Při kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním 
řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a 
stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné 
stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení 
kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku 
orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části 
rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve 
společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení 
s posouzením vlivů na životní prostředí. V průběhu prací požadujeme dodržovat normu ČSN 
83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích, a to zejména ustanovení: 
4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením 
4.9 Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy 
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4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam 
V místech, kde se nachází v bezprostřední blízkosti zeleň, bude výkop prováděn 
bezpodmínečně ručně, nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty 
kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Sítě 
technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. 
V kořenové zóně ve vzdálenosti nejméně 2,5 m od paty kmene mimo osu kmene lze kabel 
umístit bezvýkopovou technologií (řízeným protlakem). 

6. Realizace stavby bude provedena především v době vegetačního klidu a po jejím ukončení 
budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

7. Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 
došlo k co nejmenším škodám. 

8. Termín zahájení stavby bude v předstihu projednán s vlastníky dotčené zemědělské půdy, 
popř. nájemci oprávněnými tuto zemědělskou půdu užívat. 

9. Budou učiněna opatření k zabránění úniků pevných, kapalných a plynných látek 
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 

10. Při realizaci prací musí být provedena oddělená skrývka kulturních vrstev půdy a zabránění 
jejich smíchání a znehodnocení. Skrytá zemina bude vrácena zpět, tak jak byla skryta od 
podorničí a navrstvena ornicí. Kubatura ornice bude umístěna na pozemcích dotčených 
stavbou a použita pro sadové úpravy stavbou dotčeného území. O provádění skrývky bude 
veden deník. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-Podmokly 
Obec Javorník, Javorník č.p. 120, 566 01  Javorník 
Eva Horáčková, nar. 21.2.1984, Lipoltice č.p. 126, 533 64  Lipoltice 
Milena Pokorná, nar. 10.11.1951, Lidická č.p. 899, 563 01  Lanškroun-Žichlínské 
Předměstí 
Jiří Ohnoutek, nar. 14.12.1973, Lomená č.p. 286, 252 25  Zbuzany 
Ing. Libor Ohnoutek, nar. 22.1.1980, Nad Havlem č.p. 1408/12, 140 00  Praha-Krč 
Josef Šplíchal, nar. 30.9.1952, Durychova č.p. 1388/12, 500 12  Hradec Králové-Nový 
Hradec Králové 
Ing. Kateřina Kreminová, nar. 18.1.1976, K Višňovce č.p. 2443, 530 02  Pardubice-Zelené 
Předměstí 
Ing. František Drahoš, nar. 3.7.1951, Rašínova č.p. 279, 566 01  Vysoké Mýto-Pražské 
Předměstí 
Miloslava Drahošová, nar. 15.5.1957, Rašínova č.p. 279, 566 01  Vysoké Mýto-Pražské 
Předměstí 
Lukáš Trunec, nar. 26.7.1991, Vysoká č.p. 20, 566 01  Javorník-Vysoká 
Hana Chaloupecká, nar. 18.4.1975, Mikulovice č.p. 86, 530 02  Mikulovice 
Jaroslav Víšek, nar. 18.3.1948, Horní Sloupnice č.p. 258, 565 53  Sloupnice-Horní 
Sloupnice 
Stanislav Malý, nar. 3.6.1947, Jiráskova č.p. 972, 530 02  Pardubice-Zelené Předměstí 
František Holomek, nar. 4.3.1944, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Květa Holomková, nar. 29.5.1945, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Pavel Holomek, nar. 5.7.1969, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Darina Holomková, nar. 26.5.1971, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Josef Šimáček, nar. 11.3.1946, Glinkova č.p. 1657/10, 160 00  Praha-Dejvice 
Ing. Zdeňka Šimáčková, nar. 7.6.1945, Glinkova č.p. 1657/10, 160 00  Praha-Dejvice 
Ivana Malá, nar. 12.8.1943, Jiráskova č.p. 972, 530 02  Pardubice-Zelené Předměstí 
Marie Hažlinská, nar. 7.11.1986, V Peklovcích č.p. 813, 566 01  Vysoké Mýto-Litomyšlské 
Předměstí 
Stanislav Salášek, nar. 3.3.1960, Vysoká č.p. 8, 566 01  Javorník-Vysoká 
Kamila Vodehnalová, nar. 8.8.1963, Morašice č.p. 142, 569 51  Morašice 
Dana Marková, nar. 24.11.1949, Horova č.p. 223, 563 01  Lanškroun-Žichlínské Předměstí 
Mgr. Miroslava Bakešová, nar. 11.5.1957, Slunečná č.p. 237, 533 72  Moravany 
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Luboš Kyncl, nar. 15.8.1987, Vysoká č.p. 4, 566 01  Javorník-Vysoká 
DiS. Pavel Jekl, nar. 19.7.1980, Ctětín č.p. 68, 538 25  Ctětín 
Sylvie Jeklová, nar. 22.9.1981, Bratroňov č.p. 44, 538 25  Ctětín-Bratroňov 
Alexandr Blinka, nar. 30.12.1965, Vysoká č.p. 1, 566 01  Javorník-Vysoká 
Ing. Milan Kopic, nar. 7.6.1956, Jiřího Potůčka č.p. 251, 530 09  Pardubice-Trnová 
Jitka Kopicová, nar. 22.2.1961, Jiřího Potůčka č.p. 251, 530 09  Pardubice-Trnová 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice-
Doubravice 
Obec Příluka, Příluka č.p. 80, 539 44  Příluka 
Obec Leština, Leština č.p. 87, 539 44  Leština 
Soňa Hudcová, nar. 22.11.1976, Nový Ples č.p. 16, 551 01  Nový Ples 
Josef Stoklasa, nar. 11.6.1969, Dlouhá č.p. 123, 549 81  Meziměstí 
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského č.p. 6, 566 01  Vysoké Mýto-
Pražské Předměstí 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.6.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad 
oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 
podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit 
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 
- Městský úřad V.Mýto OŽP (MUVM/016864/2020) 
- Městský úřad V.Mýto OSÚÚP (MUVM/022855/2020) 
- Městský úřad Litomyšl OŽP (021407/2020) 

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. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 1000/2, 1056/2 v katastrálním území Javorník u Vysokého Mýta 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci (vlastníci technické infrastruktury) uplatnili návrhy (podmínky) ve svých vyjádřeních, 
která jsou v dokladové části projektové dokumentace a tyto podmínky jsou ošetřeny v podmínce 
č. 2) výrokové části II. tohoto rozhodnutí. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí nebo doručení veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, 
jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla 
k vyzvednutí připravena nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové 
sítě.  

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
(otisk úředního razítka) 
 
 
 
 
 
  
Ing. Luboš Karmín v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 
 
 
Za správnost vyhotovení: Vladislav Bobela, oprávněná úřední osoba 

 
  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: 15.9.2020   Sejmuto dne: 1.10.2020 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 
písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky): 
SB projekt s.r.o., IDDS: y55zcpp 
Obec Javorník, IDDS: vu7a4tq 



Č.j. MUVM/062492/2020 str. 6 

 
Obec Příluka, IDDS: v77a92f 
Obec Leština, IDDS: zqea4xe 
 
účastníci (doručení veřejnou vyhláškou): 
Eva Horáčková, Lipoltice č.p. 126, 533 64  Lipoltice 
Milena Pokorná, Lidická č.p. 899, Žichlínské Předměstí, 563 01  Lanškroun 
Jiří Ohnoutek, Lomená č.p. 286, Zbuzany, 252 25  Jinočany 
Ing. Libor Ohnoutek, Nad Havlem č.p. 1408/12, 140 00  Praha 4-Krč 
Josef Šplíchal, Durychova č.p. 1388/12, Nový Hradec Králové, 500 12  Hradec Králové 12 
Ing. Kateřina Kreminová, K Višňovce č.p. 2443, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Ing. František Drahoš, Rašínova č.p. 279, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Miloslava Drahošová, Rašínova č.p. 279, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Lukáš Trunec, Vysoká č.p. 20, Javorník, 566 01  Vysoké Mýto 
Hana Chaloupecká, Mikulovice č.p. 86, 530 02  Pardubice 2 
Jaroslav Víšek, Horní Sloupnice č.p. 258, 565 53  Sloupnice 
Stanislav Malý, Jiráskova č.p. 972, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
František Holomek, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Květa Holomková, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Pavel Holomek, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Darina Holomková, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Josef Šimáček, Glinkova č.p. 1657/10, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Ing. Zdeňka Šimáčková, Glinkova č.p. 1657/10, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Ivana Malá, Jiráskova č.p. 972, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Marie Hažlinská, V Peklovcích č.p. 813, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Stanislav Salášek, Vysoká č.p. 8, Javorník, 566 01  Vysoké Mýto 
Kamila Vodehnalová, Morašice č.p. 142, 569 51  Morašice u Litomyšle 
Dana Marková, Horova č.p. 223, Žichlínské Předměstí, 563 01  Lanškroun 
Mgr. Miroslava Bakešová, Slunečná č.p. 237, 533 72  Moravany u Holic 
Luboš Kyncl, Vysoká č.p. 4, Javorník, 566 01  Vysoké Mýto 
DiS. Pavel Jekl, Ctětín č.p. 68, 538 25  Nasavrky 
Sylvie Jeklová, Bratroňov č.p. 44, Ctětín, 538 25  Nasavrky 
Alexandr Blinka, Vysoká č.p. 1, Javorník, 566 01  Vysoké Mýto 
Ing. Milan Kopic, Jiřího Potůčka č.p. 251, Trnová, 530 09  Pardubice 9 
Jitka Kopicová, Jiřího Potůčka č.p. 251, Trnová, 530 09  Pardubice 9 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Soňa Hudcová, Nový Ples č.p. 16, 551 01  Jaroměř 1 
Josef Stoklasa, Dlouhá č.p. 123, 549 81  Meziměstí u Broumova 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7 
  
dotčené orgány: 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, památková péče, 
B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01  Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01  Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a  správních agend, B.Smetany č.p. 92, Město, 
566 01  Vysoké Mýto 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, IDDS: x4cbvs8 
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