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Obec Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městyse Dolní Čermná, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst.1 písm.
e/ zákona čís.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst.1 písm.
b) zákona čís.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) v územním řízení
přezkoumal podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
kterou dne 11.11.2019 podal/i/

- Obec Horní Čermná Horní Čermná 1 561 56 Horní Čermná IČO 00278882
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:
1.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu:
- Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU - Konzum

liniová stavba

Členění stavby na objekty SO 101 výstavba chodníku délka cca 952 m, šířka 0,95-1.9 m, kryt – betonová zám. dlažba
SO 301 dešťová kanalizace délka zatrubnění 503 m, počet rek. propustků 8 ks
SO 401 rekonstrukce veřejného osvětlení délka rekonstruovaného vedení VO 936 m počet
nových stožárů VO 24 ks
na pozemcích parc. č. 37/2, 37/3, 4305/1, 4018, 4305/15, 4305/11, 1574/1, 4305/12, 1491, 4305/8, 1484/2, 1473/3,
st. 695, 4305/13, 1473/1, 1474, 1475, 1479/1, 1479/2, st. 542, st. 722 (21)
v katastrálním území Horní Čermná

Popis, druh a účel stavby:
Stavba řeší výstavbu chodníku včetně veřejného osvětlení podél komunikace II/311 v úseku obecní úřad
(parc.č.1574/1) – Konzum (parc.č. 37/2) - intravilán. Stavba polohově i výškově vychází z polohy stávajícího
terénu, respektuje veškerá stávající napojení dopravní infrastruktury a nemění dopravní obslužnost přilehlých
pozemků. Smyslem řešení tohoto chodníku je vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb pěších podél komunikace
II/311 včetně zajištění bezbariérové přístupnosti této lokality. Stavba je navržena jako bezbariérová podélný.
Stavba obsahuje: Základní údaje o kapacitě stavby, umístění stavby na pozemcích, určení prostorového řešení stavby:
Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU – Konzum
SO – 101 Výstavba chodníku, délka
952 m, šířka 0,95-1,9 m, zámková bet. dlažba, příčný sklon 2,0 %, vjezdy 17 ks
SO – 301 dešťová
kanalizace, délka zatrubnění 503 m, trouba PVC SN 8 DN 500, počet rek. propustků 8 ks
SO 401 –
Rekonstrukce VO, délka úseku 936 m, počet nových stožárů 24 ks, rozteč stožárů 38-43 m, stožáry
s výložníkem, výška 8 m. Trvalý zábor 1.502 m2. Intravilán obce Horní Čermná. Umístění viz situace PD.
. 9.815.000

- 2/14 2. Pro umístění stavby, pro napojení na sítě technické infrastruktury a pro
zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení se stanoví
tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 37/2, 37/3, 4305/1, 4018, 4305/15, 4305/11, 1574/1, 4305/12, 1491,
4305/8, 1484/2, 1473/3, st. 695, 4305/13, 1473/1, 1474, 1475, 1479/1, 1479/2, st. 542, st. 722, vše v katastrálním
území Horní Čermná v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, která
obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku 1 : 1000 – koordinační situační výkres a v měř. 1 : 250 –
podrobná situace stavby se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků a staveb.
2. K vydání stavebního povolení je příslušný speciální stavební úřad – Městský úřad Lanškroun odbor dopravy a
silničního hospodářství
3. Projektovou dokumentaci pro územní řízení zpracoval – AGPOL s.r.o. Jungmanova 153/12 779 00 Olomouc.
4. Případné změny PD budou zpracovány oprávněnou osobou nebo organizací.
5. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou nebo organizací.
6. V PD pro stavební řízení budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
(dále jen „prováděcí vyhláška“)
7. V dalším stupni projektové dokumentace bude technicky vyřešena proveditelnost vybudování sjezdů z místní
komunikace ke všem sousedícím přilehlým pozemkům a stavbám, stávající připojení musí být zachováno.
8. Vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící techniky, které nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení, vyžadují oznámení o užívání.
9. Veškeré škody vzniklé stavbou nebo nedodržením povinností tohoto rozhodnutí budou všem oprávněným
žadatelům uhrazeny investorem stavby podle zvláštních předpisů.
10. Součástí PD pro územní řízení je zákres polohy všech inž. sítí, a jiných podzemních zařízení dotčených
stavbou inženýrských sítí, a v případném křížení nebo souběhu budou respektována ochranná pásma, odstupové
vzdálenosti a dodržena jejich ochrana v souladu s příslušnými ČSN a vyjádřeními příslušných správců těchto
zařízení. Veškerá křížení těchto zařízení budou před záhozem odsouhlasena se správci sítí a potvrzena
v písemném protokolu.
11. Přístup na staveniště bude zajištěn po pozemcích ve vlastnictví Obec Horní Čermná a na základě dohod
s majiteli dotčených pozemků dle situace pro územní řízení, viz seznam dotčených pozemků. (VO=veřejné
osvětlení)
12. Zásah do pozemků ve správě Obce Horní Čermná je možný pouze po vydání písemného souhlasu Obce. (VO)
13. Před zahájením stav. prací na pozemcích ve vlastnictví jiných vlastníků nebo Obce je nutno požádat tyto o
samostatný souhlas k zahájení prací min. 15 dní před zahájením prací. (VO)
14. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem. (VO)
15. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu. (VO)
16. Před započetím zemních prací zajistí investor přesné vytyčení souběhů a křížení veškerých podzemních sítí
a zařízení v cizí správě a po předání a dohodě se správci těchto zařízení zajistí jejich ochranu před poškozením.
V místech možného dotyku je nutno zpřesnit polohy těchto vedení ručně kopanými sondami. (VO)
17. Stavbou nebude dotčena chráněná a vzrostlá zeleň. Budou respektovány podmínky ochrany systému
ekologické stability krajiny podle §4, obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů dle §5 a ochrany dřevin
podle § 7 a 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při provádění prací nesmí dojít k poškození
existujících prvků lokálního územního systému ekologické stability krajiny. (VO)
18. Odpad /dle kategorizace a katalogu odpadů viz – vyhláška čís.381/2001 Sb./, vzniklý při stavbě / bude
likvidován v souladu se zákonem čís.185/2001 Sb. O odpadech a vyhláškou čís.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů a nařízení. Při kolaudaci bude předložen doklad o způsobu
likvidace. (VO)
19. Stavba bude dokončena včetně povrchových úprav konstrukcí a terénních úprav. (VO)
20. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména
nařízení vlády čís. 361/2007 Sb., pracovní podmínky při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi. Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců. Případné přechody překopů budou řádně
zabezpečeny proti pádu či jiné újmě chodců i v nočních hodinách.
21. Realizací stavby nebude okolí obtěžováno nad míru obvyklou hlukem, prachem, zápachem, osvětlením,
znečištěním a jinými negativními vlivy. (viz vyhlášky obce - rušení nočního klidu, dny pracovního klidu
apod.). V průběhu stavby bude vymezen pohyb motorových vozidel pouze v prostoru staveniště.
22. Při provádění zemních prací je nutno dodržet všechny podmínky jednotlivých majitelů, organizací a správců
sítí stanovené dle ČSN a z protokolu o vytyčení kabelových tras
23. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka
povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů
24. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým
nálezů, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů,
provádějící stavbu, povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě

- 3/14 archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,
dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
25. Před podáním žádosti o stavební povolení bude požádáno o vydání závazného stanoviska k odnětí pozemku ze
ZPF pro pozemky 37/2, 37/3, 1574/1, 1491, 1484/2, 1473/3, 1475, 1479/1, 1479/2 v katastrálním území
Horní Čermná. (zajistí žadatel Obec Horní Čermná)
26. Budou dodrženy podmínky pro umístění stavby vyplývající ze stanovisek vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktury, dotčených orgánů a účastníků územního řízení (viz dokladová část dokumentace):
1. MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun — Vnitřní Město
563 Ol Lanškroun w ww .lansk roun. Eu ODBOR DOPRAVY
A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Oprávněná úřední osoba: Adéla Vídeňská, DiS.
Telefon: 465 385 202
E- mail: ad ela.v iden ska@ lansk
roun. eu
čj.: MULA 22691/2018
Spisová značka:
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh: O
Spisový znak: 52.2
V
Lanškrouně dne 13. července 2018
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
silniční správní úřad podle 40 odst. l, odst. 4 písm. a), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vykonávající státní správu ve věcech silnic II. a
III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, vydává žadateli, kterým je: AGPOL s.r.o., IČ 28597044, Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc,
kladné závazné stanovisko
ke stavbě „Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311, OÚ - Konzum”
Projektová dokumentace řeší výstavbu
chodníku, který navazuje na stávající komunikační systém obce Horní Čermná. Smyslem řešení těchto chodníků je vytvořit bezbariérové trasy pro bezpečný
pohyb chodců v úseku kolem silnice 11/311. Stavba řeší výstavbu chodníku včetně veřejného osvětlení v úseku obecní uřad — konzum.
Záměr je
možný za podmínek:
1. Stavební povolení na stavbu chodníku vydá příslušný speciální stavební úřad.
2. Chodníky budou budovány včetně
bezbariérových úprav (úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). Provedení stavby bude vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Řešení detailů a použití potřebné specifické výrobkové základny
bude odpovídat přílohám vyhlášky č. 398/2009 Sb.
3. Místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností. Dotčeným orgánem pro stanovení místní a přechodné úpravy je
policie.
4. V případě, že stavbou inženýrských sítí bude dotčena silnice II/311, požádá stavebník u příslušného silničního správního úřadu o povolení
zvláštního užívání silnice za účelem umístění inženýrských sítí (případně provádění stavebních prací). K žádosti je třeba doložit souhlas vlastníka
komunikace a situační plánek. Rozhodnutí bude vydáno po uhrazení správního poplatku.
5. Pokud by bylo třeba vybudovat nové sjezdy na silnici
11/311, stavebník požádá o vydání rozhodnutí o povolení sjezdu u příslušného silničního správního úřadu (Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a
silničního hospodářství). Žádost bude doložená situačním čj.: MULA 22691/2018 plánkem, stanoviskem vlastníka pozemní komunikace (Správa a údržba
silnic Pardubického kraje) a závazným stanoviskem Policie České republiky.
6. V průběhu stavby nebudou pozemní komunikace poškozovány ani
znečišťovány.
7. Stavebník nebude bez předchozího povolení užívat pozemní komunikace jako skladiště výkopového, stavebního nebo jiného materiálu
ani jako manipulační prostor pro mechanismy.
Platnost závazného stanoviska pro jeho uplatnění pro územní a stavební řízení je dva roky ode dne jeho
vydání.
Odůvodnění
Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad, obdržel žádost od
AGPOL s.r.o., IČ 28597044, Jungmannova 153/12, 779 OO Olomouc, ze dne
13. 7. 2018, o závazné stanovisko ke stavbě: „Chodník v obci Horní
Čermná, podél silnice 11/3 1 1, OÚ - Konzum”.
Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníku, který navazuje na stávající komunikační systém obce
Horní Čermná. Smyslem řešení těchto chodníků je vytvořit bezbariérové trasy pro bezpečný pohyb chodců v úseku kolem silnice II/31 1. Stavba řeší výstavbu
chodníku včetně veřejného osvětlení v úseku obecní úřad — konzum.
První podmínka byla ustanovena na základě 40 odst. 4 písm. a), zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Druhá podmínka byla ustanovena na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Třetí podmínka byla ustanovena na základě S 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů. Čtvrtá podmínka byla ustanovena na základě odst. l, odst. 2, odst. 6 písm. d)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pátá podmínka byla ustanovena na základě SIO odst. l, odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích. Šestá podmínka byla ustanovena na základě SI 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Sedmá podmínka
byla ustanovena na základě S25 odst. l, odst. 6 písm. c) bod 2. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Silniční správní úřad upozorňuje, že
je třeba vyžádat stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR již v územním řízení.
POUČENÍ
Toto závazné stanovisko je vydáno v souladu s
ustanovením S 149 odst. I správního řádu. Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se tedy proti němu odvolat. Pokud
toto závazné stanovisko neumožňuje stavebnímu úřadu vyhovět žádosti, neprovádí tento správní orgán další dokazování a žádost zamítne. Odvolání proti
obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé (Í 149 odst. 4 správního řádu).
Závazné
stanovisko je možné napadnout v přezkumném řízení. Podnět k zahájení přezkumného řízení lze podat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje ihned po
oznámení závazného stanoviska.
Adéla Vídeňská, DiS. v. r. referentka odboru dopravy a silničního hospodářství Obdrží
AGPOL s.r.o.
IČ 28597044
Jungmannova 153/12
779 OO Olomouc [DDS: ydbjhuf
Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 5,
563 Ol Lanškroun
čj.: MULA 22691/2018
2. Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku
nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město
563 Ol Lanškroun
W ww.lan skro
un. Eu
AGPOL s. r. o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Vyřizuje: M. Heinrichová
Telefon: 465 385 276
E- mail: ma rie.heinric hova@lan skroun.e u
čj.: MULA 22687/2018
Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh:
Spisový znak: 411.10
Spisová
značka: 01M/173/2018/MHe Arch
V Lanškrouně 09.07.2018
Sdělení
Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku obdržel dne
04.07.2018 Vaši žádost o vyjádření k Vámi projektované stavbě: „Chodníky v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311, Oú - Konzumu. Jedná se o výstavbu
nového chodníku včetně dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavba bude situována na pozemcích parc. č. 37/2, 37/3, 4305/1, 4018,
4305/15, 1406, 4104/2, 1408/6, 4305/11, 1574/1, 4305/12, 1491, 4305/8, 1484/2, 1473/3, 4305/13, 1473/1, 1474, 1475, 1479/1, 1479/2 a st. parc. č. 695,
542, 722 a 726 v k. ú. Horní Čermná. Investorem je Obec Horní Čermná.
Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku - památková péče nemá
připomínky k výše uvedené stavbě. Upozorňujeme však, že stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy, ve smyslu ustanovení S 22 zák.
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon”). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší S 22 odst.
2 a S 23 odst. 2 a 3 památkového zákona. Doklad o dodržení tohoto ustanovení bude požadován při kolaudaci. Za nedodržení této oznamovací povinnosti
může být, podle S 35 památkového zákona, uložena krajským úřadem pokuta až do výše Kč 4.000.000,--. S pozdravem
Mgr. Marie Heinrichová odbor
investic a majetku referentka památkové péče
Na vědomí:
Národní památkový ústav Pardubice Obec Horní Čermná Přílohy:
Poučení a úplné
znění S 22 a 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů Vzor oznámení
stavební činnosti Město Lanškroun
- 1 Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
3. MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN
ODBOR STAVEBNÍ UŘAD
Adresa: nám. J. M. Marků č. p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 Ol Lanškroun
Vyřizuje Ing. Iveta Marková
Č. j.: MULA 23736/2018/SU/MK
SP.zn..: SÚ/22673/2018/MK
V Lanškrouně dne 13.07.2018
Vypraveno
dne 16.07.2018
ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ZÁVAZNÁ ČÁST:
Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební
úřad, jako úřad územního plánování příslušný podle ustanovení S 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), po posouzení žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování, kterou
dne 04.07.2018 podal AGPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova č.p. 153/12, Hodolany, 779 OO Olomouc 9,
(dále jen „žadatel”), ve věci záměru:
Výstavba chodníku v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311, v úseku obecní úřad — Konzum na pozemcích KN dle projektové dokumentace pro územní
řízení společnosti AGPOL s.r.o., k datu 06/2018, zakázkové číslo 2851.
Navrhovaný záměr řeší výstavbu chodníku podél komunikace II/31 1, který
navazuje na stávající komunikační systém obce, určený pro pěší.
Orgán územního plánování předmětný záměr přezkoumal podle ustanovení 96b odst.
3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování, a vydává podle ustanovení 149 odst. I a 2
a ustanovení 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„správní řád”), toto závazné stanovisko orgánu územního plánování:
Záměr je přípustný po splnění níže uvedených podmínek. Podmínky uskutečnění
záměru:
l . Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která byla přílohou žádosti o závazné stanovisko.
Další
podmínky uskutečnění záměru orgán územního plánování nestanovuje.
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.
ODŮVODNĚNÍ:
Orgán územního plánování obdržel dne 04.07.2018 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru „Výstavba chodníku v obci Horní Čermná, podél silnice
II/31 1, v úseku obecní úřad — Konzum na pozemcích KN dle projektové dokumentace pro územní řízení společnosti AGPOL s.r.o., k datu 06/2018,
zakázkové číslo 2851 ”, kterou podal žadatel.
č.j. MULA 23736/2018
Po posouzení předmětného záměru orgán územního plánování usoudil, že
záměr vyvolá změnu v území, kterou se dle ustanovení 2 odst. I písm. a) stavebního zákona rozumí: „změna jeho využití nebo prostorového uspořádání,
včetně umisťování staveb a jejich změn”, a proto k předmětnému záměru orgán územního plánování vydává závazné stanovisko dle ustanovení 96b
stavebního zákona. Podklady pro vydání závazného stanoviska:
Při vydání závazného stanoviska orgán územního plánování vycházel z následujících
podkladů předložených žadatelem: - Projektová dokumentace stavby pro územní řízení „Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/31 1, OÚ - Konzum”,
zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Hetmánek, číslo zakázky 2851 (dokumentace nebyla opatřena podpisem a autorizačním razítkem zodpovědného
projektanta).
Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z dalších podkladů:
- Politika územního rozvoje České
republiky, ve znění aktualizace č. l , schválená vládou České republiky dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276,
- Zásady územního rozvoje Pardubického
kraje, ve znění aktualizace č. l , vydané zastupitelstvem
Pardubického kraje dne 17. září 2014 usnesením č. Z/229/14, které nabyly účinnosti dne 7. října
- Uzemní plán Horní Čermná, vydaný zastupitelstvem obce Horní Čermná dne 12. prosince 2011 usnesením č. 6, který nabyl účinnosti dne 30. prosince
2011.
Přezkoumání záměru:
Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle ustanovení
96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování
cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.
Platná Politika územního rozvoje České republiky ani Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
předmětný záměr neřeší. Platný Územní plán Horní Čermná je v souladu s následně vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, proto byl
záměr posuzován z hlediska souladu s platným územním plánem.
Pozemky KN, na kterých se navrhuje předmětný záměr, se podle platného územního
plánu nacházejí v zastavěném území, ve stávajících plochách s rozdílným způsobem využití „Bydlení — v rodinných domech — venkovské - BV”, „Plochy
smíšené obytné — venkovské — Sv”, „Občanské vybavení — veřejná infrastruktura — Ov”, „Výroba a skladování — zemědělská výroba — vz”, „Dopravní
infrastruktura — silniční — DS”, „Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední — Om”.
Hlavním využitím plochy „DS” jsou komunikace pro
pěší, přípustný využitím předmětné plochy jsou liniové stavby sítí technického vybavení. V plochách „BV”, „Sv”, „Ov”, „Vz", „Om” je přípustným využitím

- 4/14 související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích
míst) a související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území).
Záměr je z hlediska
souladu s platným územním plánem přípustný. Orgán územního plánování přezkoumal soulad navrhovaného záměru s relevantními cíli a úkoly územního
plánování stanovenými v ustanoveních 18 a 19 stavebního zákona.
Konstatoval, že koordinace veřejných a soukromých záměrů změn v předmětném
území a ochrana veřejných zájmů, jak ukládá ustanovení 18 odst. 3 stavebního zákona, je zajištěna, neboť vztah podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je vyvážený.Účelné využití a prostorové uspořádání území je u předmětného záměru
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komplexně řešeno a je zajištěn obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
Při
posouzení souladu záměru s ustanovením 19 odst. I stavebního zákona orgán územního plánování usoudil, že předmětný záměr vyhovuje stanoveným
podmínkám pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost
navazujícího území, vyhovuje stanoveným urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území, a že
veřejný zájem na provedení změn v území nepředstavuje v daném území problémy a rizika a má pozitivní vliv na hospodárné využívání veřejné infrastruktury,
jelikož v řešené části území není v současné době vybudován žádný chodník.
Záměr je z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
přípustný.
Orgán územního plánování stanovil v souladu s ustanovením 96 odst. 5 stavebního zákona platnost závazného stanoviska 2 roky. Orgán
územního plánování neshledal důvody k prodloužení lhůty na 3 roky a žadatel o prodloužení lhůty sám odůvodněně nepožádal.
Závěr Orgán územního
plánování dospěl k závěru, že výše uvedený záměr je přípustný z hlediska souladu s platnou politikou územního rozvoje, z hlediska souladu s platnými
zásadami územního rozvoje, z hlediska souladu s platným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, a proto vydal toto
souhlasné závazné stanovisko.
Poučení
Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v
daném území. Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území. Závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s
politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán, který závazné stanovisko
vydal, nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem. Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho
platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci, b) byla-li
na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní
smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.
Ing. Pavel
Martinec vedoucí Odboru stavební úřad
Obdrží: Žadatel: 1. AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf
4. MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN odbor životního prostředí
nám. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškro un ww w.lans kroun.e
u
Vyřizuje: Bc. Petra Juřinová
Telefon: 465 385 283
E-mail: petra .jurinova @lan skroun.eu
čj.: MULA 22684/2018
SP. zn.:
OŽP/22684/2018/PJu
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: O
Spisový znak: 52.1
V Lanškrouně: 12.07.2018
AGPOL s.r.o Jungmannova 153/12
779 OO Olomouc
Stanovisko odboru ŽP k realizaci stavby „chodníky v obci Horní Čermná” Městský
úřad Lanškroun, odbor životního prostředí obdržel Vaši žádost o vyjádření k realizaci stavby „chodníky v obci Horní Čermná" z hlediska zájmů ochrany
životního prostředí.
Katastrální území: Horní Čermná — úsek obecní úřad - Konzum Investor: Obec Horní Čermná
Odbor životního prostředí na
základě Vasi zadosti vydává toto souhrnné stanovisko:
Orgán ochrany přírody: Ing. Aleš Dřímal věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle
S 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen ZOPK):
- Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné
podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle S 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). Při
stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení podmínek
obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.
- Podle S 7 odst. 1 ZOPK jsou dřeviny
chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část — kořenový systém). V kořenovém prostoru dřevin (za kořenovou zónu se pokládá
plocha půdy pod korunou stromů zvětšená 0 1,5 m, u sloupových forem zvětšená 0 5 m) se mohou provádět výkopy jen naprosto vyjímečně.
- Při
realizaci stavebních prací v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich. Výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene. V
případě zásahu do kořenové zóny budou použity bezvýkopové technologie (protlak), popř. budou práce provedeny tak, aby nedošlo k poškození kořenového
systému. Výkopy v kořenové zóně budou prováděny ručně.
- Inženýrské sítě realizované v blízkosti kořenové zóny dřevin budou zajištěny fólií proti
prorůstání kořenů.
- Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK AOI 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti především musí být
dodržovány následující zásady.
1. Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo
ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
2. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke
stromu je možné hladce přerušit.
3. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti
jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním
způsobem proti vysýchání a mrazu.
4. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu.
Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. 5. Stěny otevřeného
výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu.
Ochrana může být provedena například:
- zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
- instalací
průchodky a bezodkladným zasypáním.
6. Pro snížení míry stresu stromů je v případě plánovaného otevření výkopu (například stavební jámy) na delší
období než jeden měsíc doporučeno instalovat kořenovou clonu.
7. Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby, a to s
respektováním 2 až 4.
8. Kořenová clona musí zasahovat pod prokořeněný prostor, minimálně však do hloubky 700 mm. Vnitřní strana kořenové clony
(ve směru ke stromu) je uzavřena netkanou textilií a zajištěna proti sesuvu půdy. Ke kořenům je doplněn substrát schopný dobře držet vodu a propouštět
vzduch.
9. Instalovaná kořenová clona musí být pravidelně zavlažovaná dle 4.3.1. Kořenové clony je nutné udržovat vlhké v průběhu celého období
stavby.
10. Inženýrské sítě v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně ukládány do chrániček.
- Stavbou budou dle předložené situace
dotčeny pozemky, které se nachází ve významném krajinném prvku ze zákona údolní niva. Podle 54 odst. 2 jsou významné krajinné prvky chráněny před
poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
Vzhledem ke skutečnosti, že plánovanou akcí nedojde k významnému zásahu, který by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku
nebo ohrožení č i oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce není nutné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. Orgán v oblasti nakládání
s odpadv: Ing. Pavel Rittich věcně příslušný podle S 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon
o odpadech") vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:
K umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, si musí stavebník vyžádat závazné stanovisko z
hlediska nakládání s odpady podle S 79 odst. 4, 5 a 6 zákona o odpadech. V žádosti je třeba uvést seznam odpadů, které vzniknou při stavební činnosti, a
způsob jejich likvidace v souladu se zákonem o odpadech.
Orgán ochrany ovzduší: Ing. Pavel Rittich věcně příslušný podle S 11 odst. 3 zákona č.
201/2012, o ochraně ovzduší, vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:
Při realizaci předmětného záměru (zejména zemních a stavebních pracích,
ale i pojezdu mechanizace a vozidel) je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Vznikající prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními
prostředky minimalizována. Orgán lesního hospodářství: Ing. Táňa Papíková věcně a místně příslušný podle lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění: bez připomínek
Vodoprávní úřad: Richard Kohout
Městský úřad
Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení S 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení S 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), podle ustanovení S 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích”), jako věcně
a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení S 10 a S 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád”), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení S 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále
jen „stavební zákon”), vydává v dané věci stanovisko: Záměr realizace stavby „Chodníky v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311, 013 - Konzum” v kat.
území Horní Čermná, se z části nachází v záplavovém území vodního toku Čermná. Z tohoto důvodu je nutné před vydáním územního a stavebního
povolení, podle ustanovení S 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, požádat vodoprávní úřad o vydání souhlasu vodoprávního úřadu. S žádostí o souhlas
je žadatel povinen předložit mapu obce, v níž má být stavba realizována, katastrální mapu okolí předmětné stavby, jednoduchou dokumentaci s výkresem
stavby (stačí kopie) nebo popis stavby se zákresem, stanovisko správce povodí (Povodí Labe, státní podnik) a stanovisko správce vodního toku Čermná
(Povodí Labe, státní podnik).
Vodoprávní úřad upozorňuje, že stavby realizované v záplavových územích nesmí zhoršit odtokové poměry takovým
způsobem, který bude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Orgán ochrany ZPF: Bc. Petra Juřinová
Stavba chodníku si vyžádá odnětí
pozemků ze zemědělského půdního fondu. Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat
účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska
ochrany ZPF, ŽP a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. K žádosti připojí nnáležitosti uvedené v tiskopise žádosti, kterou
naleznete na stránkách Města Lanškroun. Bc. Petra Juřinová vedoucí odboru životního prostředí Obdrží: Stavební úřad Městyse Dolní Čermná
Lanškroun Tel.: 465 385 III, E-mail: podate lna@lan skroun. eu lČO 00279102. č. účtu: 19-2725611/0100
5. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
usek majetkové správy nad Orlicí Třebovská 333/1 53203
500 707
420 ô02 582 247
E-mal va clav.nep okô@su spk.cz
AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 Olomouc 779 00
Váš dopis
Číslo jednací
SUSPK/6180/2018
Spisová značka 243.2018-05/MS-UO-Nep/B.1.1.8
Ústí nad Orlicí 16.8.2018
Vyřizuje Mgr. Václav Nepokoj
Věc Chodník Horní Čermná, úsek od obecního úřadu ke Konzumu - stanovisko k projektové dokumentaci
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
jako právnická osoba pověřená podle S 9 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, výkonem práv Pardubického kraje jako vlastníka k silnicím Il. a Ill. třídy v
územní působnosti ORP
Lanškroun vydává k předmětné záležitosti toto stanovisko k projektové dokumentaci
Popis stavby:
Jedná se o
novostavbu chodníku v délce cca 952 m podél silnice 11/311 Projektovaný úsek začíná u č.p. 2 a končí u č.p. 141. Šířka chodníku 0,95 až 1,9.
Stanovisko ke stavbě
Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako správce silnice II/31 1 (p. p. č. 4305/1 v k.ú. Tatenice) souhlasí s výstavbou
chodníku v úseku od č.p. 139 až k č.p. 104 podle projektové dokumentace, zpracované společností AGPOL Olomouc s.r.o., číslo zakázky 851, datum
06/2018, za splnění těchto podmínek:
1. Ke stavbě chodníku:
1.1. Chodník bude od silnice oddělen obrubou.
1.2. Stávající dopravní
připojení (sjezdy) budou zachovány, niveleta chodníku bude v místech sjezdů snížena, aby vozidla mohla plynule najíždět na sousední nemovitosti. V
místech křižovatek s místními komunikacemi bude chodník přerušen.
1.3. V místě vyústění místních komunikací bude chodník přerušen.
1.4.
Chodník bude proveden v takové prostorové úpravě, která nezmění stavebně technické parametry stávající silnice a odtokové poměry vozovky. Chodníkový
obrubník bude osazen tak, aby byla zachována stávající šířka silnice 11/311 a to v celé délce navrhovaného chodníku. Převýšení obrubníku nad krajem
vozovky bude 12 cm a v místech sjezdů min.2 cm.
1.5. Bude počítáno s provedením ošetření pracovních a napojovacích spár na silnici modifikovanou
zálivkou.
1.6. Budou dodrženy konstrukční vrstvy, stanovené projektovou dokumentací v místě styku obruby a vozovky silnice.
1.7. V případě,

- 5/14 že se vyskytnou po vybudování nového chodníku kaluže na vozovce, bude na náklady investora provedena obnova obrusné vrstvy v příslušném sklonu a takové
opatření, které tuto závadu odstraní.
1.8. Stávající příkop bude zatrubněn. Vlastní zatrubnění, které funkčně nahradí příkop, bude ve vlastnictví
obce. Odkanalizování vozovky bude prostřednictvím chodníkových vpustí.
1.9.Jakákoliv potřeba umístění a výstavby dalších stavebních objekt, jako
jsou např. kabely veřejného osvětleni, další odvodňovací zařízení apod., budou s naší organizací předem projednány a odsouhlaseny.
2. K realizaci
stavby
2.1. Realizace stavby bude prováděna dle projektové dokumentace ověřené GP. Budou dodrženy všechny předpisy i vybrané ČSN, TP,
TKP pro pozemní komunikace. Zejména budou dodrženy vzorové řezy, které jsou součástí projektové dokumentace,
2.2. Po dobu stavebních prací
nesmí být na vozovku ukládán stavební ani výkopový materiál a silnice nesmí být znečišťována. Stavební práce nesmí být prováděny z tělesa silnice.
Dodavatel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky silnice jako skladiště materiálu, manipulační prostor pro
mechanizmy.
2.3. Bude přizván zástupce SÚSPK (cestmistr, pracovník oddělení majetkové správy k předání staveniště a zahájení stavebních prací.
3. K majetkoprávním záležitostem:
3.1. V majetku Pardubického kraje zůstane vozovka silnice II/31 1 po silniční obrubu, včetně zálivů pro veřejnou
autobusovou dopravu.
3.2.Budevypracován geometrický plán pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován
s oddělením majetkové správy v ústí nad Orlicí
3.3. Investor stavby požádá odbor majetkový a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje
o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby.
3.4 Vypracovat po dokončení stavby geometrický plán a požádat Pardubický kraj o majetkové
vypořádání. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od vydání.
Ing. Ivetta Bouchalová
vedoucí OMS Ústí nad Orlicí v zastoupení
Mgr. Vádav
Nepokoj silniční správní technik
Na vědomí Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Pardubice 2
6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí
Č. j.: HSPA-31438/2018
V Ústí nad Orlicí dne 8. srpna 2018 Počet listů: 1 Počet příloh: I SV
AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 OO Olomouc
ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
Vyřizuje za HZS: nprap. Jiří Frydrych
tel. 950585154
ema il jir i.fry drych@p ak.iz scr.cz
Název stavby: Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OÚ – Konzum
Místo stavby: p.p.č.37/2. 37/3.
4305/1. 4018. 4305/15. 1406. 1404/2, 1408/6.4305/1 1, 1574/1. 4305/12 1491. 4305/8. 1484/2, 1473/3, 4305/13. 1473/1. 1474. 1475. 1479/1. 1479/2,
st.p.č.695. 542 722,726. , k.ú. Horní Čermná
Stavebník
: obec Horní Čermná, Horní Čermná č.p. l , 561 56 Horni Čermná
předložená
dokumentace: pro územní řízení
Zpracovatel: Ing. Ondřej Vaculín Ph.D. číslo ČKAIT 1201535
Datum zpracování: červen 2018
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústi nad Orlicí (dále jen HZS Pardubického kraje) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán
na úseku požární ochrany dle ustanovení 26 odst. 2 písm. b) a ustanoveni 3 1 odst. I písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou projektovou dokumentaci k územnímu
řízení předloženou dne 12. července 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením 3 1 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení 149 odst. I
zákona č. 500/2004
Sb.. správní řád. ve mění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění:
HZS Pardubického
kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů
• Požárně bezpečnostní řešeni (zpracoval Ing. Ondřej Vaculín. číslo ČKAIT 1201
535. datum červen 2018) Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení 46 odst. I vyhlášky
č.246/2001 Sb.. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č.221/2014
Sb. dospěl HZS Pardubického kraje k závěru. že požárně bezpečnostní řešeni splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení S 41 vyhlášky po požární
prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá. že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu
vyhláškou č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.268/201 1 Sb.
HZS Pardubického kraje územní
odbor Ústí nad Orlicí pracoviště prevence, OOB a KŘ HZS Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí
7. NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IC 27163059 DIČ CZ27163059 ww w.ni pi.c z
nip i@ nip
i.c z banka 2400856296/2010
Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
České republiky, o. s.
Vaše žádost ze dne, značka 06.07.2018
Naše značka: 023180047 (4/18/K)
Vyřizuje Jaroslav Kaura
Svitavy
dne: 112.07.2018 Věc: Chodník v obci Horní Čermná,podél II/311 -OÚ-Konzum Stanovisko k PD k územnímu řízení Na Vaše vyžádání jsme posoudili
uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k f. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Místo stavby: k.ú Horní Čermná, podél II/311-0Ú-Konzum
Stavebník: Obec Horní Čermná Projektant: Agpol s.r.o. Jungmannova 153/12 Olomouc
Č. zakázky: 2851
Předmětem předložené dokumentace
je ve stupni DUR. ”Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311-0Ú-Konzum” Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu
posuzovat dle ustanovení S 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. S 2 odst. 1) písm. b) - občanské vybavení v
částech určených pro užívání veřejností.
K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:
1. Stavba řeší výstavbu chodníku, který navazuje
na stávající komunikační systém obce Horní Čermná, smyslem řešení těchto chodníků je vytvořit bezbariérové trasy pro bezpečný pohyb chodců v daném
úseku podél silnice č.ll/311 v délce 952 m. 2. Podrobný popis bezbariérového řešení je odd 2.4 Souhrnné technické zprávy a přiložené části dokumentace
ve stupni DUR
3. Dokumentaci pro stavební řízení žádáme předložit k samostatnému stanovisku ,postačí zaslat v elektronické podobě.
Závěr:
Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit
vyhláškou č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy. Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.
Příloha: Předložená projektová dokumentace je
parafována a vrácena zpět.
S pozdravem
Jaroslav Kaura, odborný konzultant Adr. střediska: , Svitavy
731 590 217, jar oslav.kau ra@sezn
am.cz
8. Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové Telefon 495 088 111
E-MAIL laba @ pla.cz
AGPOL s.r.o. Jungmanova 153/12 779 00 Olomouc
VÁŠ DOPIS Č.J. ZE DNE HE/510/18
CÍSL0 JEDNACÍ
PVZ/18/28092/Ka/O
VYŘIZUJE/LINKA Petra Kacálková/671 HRADEC KRÁLOVÉ 16.8.2018 Chodníky v obci Horní Čermná, podél silnice 11/31 1, Ol] – Konzum
Dne
10.7.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o
vybudování nového chodníku podél silnice 11/311 v obci Horní Čermná. Trasa chodníku přechází přes bezejmenný vodní tok IDVT 10170515 (v naší
správě). V rámci stavby bude zřízen nový vtokový objekt — nové čelo propustku. Dešťové vody — v místech, kde je to s ohledem na majetkoprávní vztahy
a technickou proveditelnost možné, bude zachován nebo upraven silniční příkop. V ostatních úsecích je navržena nová dešťová kanalizace DN 500, osazená
převážně v místě chodníku. V rámci stavby budou rekonstruovány stávající propustky v místech vjezdů na soukromé pozemky, na které dešťová kanalizace
navazuje. Nová stoka bude zaústěna do stávajících propustků nebo vtokových objektů a naváže tak na stávající odvedení dešťových vod z daného území.
Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL 0660 - Čermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 588922, X: 1075667.
K
navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:
a) Z hlediska zájmů daných S 23a vodního zákona, platným Národním plánem
povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (S 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho
realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných
vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní
podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod. Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného
opatřeni vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo rozhodnutí
nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.
Mgr. Petr Ferbar vedoucí odboru péče o vodní zdroje příloha Na vědomí
PL — Z2
Pardubice
9. REGIONÁLNÍ MUZEUM VE VYSOKEÉM MÝTĚ Šemberova 125 566 01 Vysoké Mýto +420 465 461 952
461 950
IČO 372331 E-mail: mu
zeum @mu zeum.my to .cz ww w.mu zeum-my to. cz
AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12
779 ()0 Olomouc Váš dopis: Číslo jednací:
4.42-765/2019
vyřizuje/telefon: PhDr. David Vích, archeolog RMVM
Ve Vysokém Mýtě dne: 09.10. 2019
Akce: „Horní Čermná, výstavba
chodníků včetně veřejného osvětlení podél komunikace II/311 ”
Váženi, prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na
území s archeologickými nálezy. Obec je v písemných pramenech uváděna k r. 1304 (Profous, A. 1947: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní
význam a změny l. A-H. Praha, str. 283). Výskyt vrcholně středověkých nálezů a situací lze proto důvodně předpokládat
Z uvedených důvodů je
záchranný archeologický výzkum nezbytný.
Podklady: citovaná odborná literatura
S pozdravem
+420 465 461 952
E-mail: muz eum@muze
um-myto.cz
E-mail: muz eum@muze umď nyto.cz
10. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Územní odbor Ústí nad Orlicí Dopraní inspektorát
Č. j. KRPE-54453-2/ČJ2018-171106
Ústí nad Orlicí 17. července 2018
Počet stran: 2
AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 Olomouc
Akce: Chodníky
v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311, Oú - Konzum” stanovisko
Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí,
Dopravní inspektorát byla dne 4.7.2018 doručena Vaše žádost o stanovisko. Dopravní inspektorát Policie ČR Ustí nad Orlicí jako orgán státní správy ve
věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. S 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve smyslu S 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. S 124 odst. 1 odst. 9
písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
SOUHLASÍ
dle
S 16 odst. 2 zákona b) č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení na
akci: ”Chodníky v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OÚ - Konzum”, při dodržení těchto podmínek:
1) Pokud při stavbě dojde k užití komunikací
jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem zažádán
silniční správní úřad o vydání rozhodnutí z důvodu provádění stavebních prací ve smyslu dle S 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
2) Pokud při zvláštním užívání komunikace dojde k přechodné měně provozu na pozemní komunikací, zažádá zhotovitel silniční
správní úřad o Stanovení přechodné úpravy a ve smyslu ust. S 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
v platném znění. V případě uzavírky ul. Stromovka bude objízdnou trasu řešit zpracované DIO.
3) Autobusová zastávka bude vyznačena vodorovným
(DZ V11a) i svislým (IJ 4b) dopravním značením. Před instalací dopravního značení bude zažádáno o vyjádření pro stanovení dopravního značení.
por.
Jiří Kaplan Dis.
974580258
npor. Ing. Pavel Mikulecký komisař, vedoucí Dl ID DS: ndihp32 2
11. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Územní odbor Ústí nad Orlicí Dopravní inspektorát
Č.j. KRPE-54453-1/ČJ2018-171106 Ústí nad Orlicí 17. července 2018 Počet stran: 1
AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 Olomouc
Akce: Chodníky v obci Horní
Čermná, podél silnice 11/311, Oú - Konzum” - závazné stanovisko
Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí,
Dopravní inspektorát byla dne 14.7.2018 podána žádost. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o závazné stanovisko Policie ČR ve smyslu S IO odst.
4 písm. a, b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění pozdějších předpisů. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje, Uzemní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát SOUHLASÍ se stavebními úpravami křižovatek i stávajících napojení k sousedním nemovitostem
v rámci stavby: ”Chodníky v obci Horní Čerrmá, podél silnice IV311, 013 - Konzum', při dodržení těchto podmínek:
1. Stavebními úpravami nesmí
dojít ke zhoršení rozhledových poměrů křižovatek a stávajících sjezdů.
2. Brány a branky se nesmí otevírat směrem do chodníku.
3. Chodník

- 6/14 bude sloužit chodcům proto je v nutno sjezdy upravit tak, aby se komfort chůze snížil co nejméně, například otočenými obrubníky, které musí ml takové vlastnosti,
aby při jejich pojíždění nebyly poškozovány.
Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že umístění sjezdu a napojení pozemku
odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Zpracoval: por. Jiří Kaplan Dis. 974580258
npor. Ing. Pavel Mikulecký komisař, vedoucí Dl
Tel.: 974 580 250
ID DS: ndihp32 ww w. po licie .c z
12. CESKA TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření”) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTÉ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK”)
toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle
ustanovení S 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o
elektronických komunikacích"), a dle ustanovení S 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební
zákona), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník")
číslo jednací: 789884/19
Číslo žádosti: 0119 608 244 („Žádost”)
Název akce („Stavba")
Chodník v obci Homí Čermná, podél silnice 11/311, 013 Konzum
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření")
Územní řízení
Žadatel
AGPOL s.r.o.
Stavebník
Obec Homí Čermná, 1, Homí Čermná, 56156
Okres
Ústí nad Orlicí
Obec
Homí Čermná
Zájmové území
Kat. území I č. parcely
Homí Čermná
Platnost Vyjádření
24. 10. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření”)
Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na
základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:
Dojde ke střetu se sítí
elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(l) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém
území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za
podmínky splnění bodu (Ill) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
(Ill) Stavebník a/nebo Zadatel, je-li Stavebníkem,
je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.; a
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou
nedílnou součástí Vyjádření;
1/2
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení S 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen
uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího
technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového
území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o
SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.
Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými
právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na h ttps://
w ww .ce tin.c z/zasady-oc hranvosobnich-udaju.
V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.
Přílohami Vyjádření
jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové
území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 24. 10.
2019.
Česká telekomunikační infrastruktura as. Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3 DIČ: CZ04084063
Česká telekomunikační a.s., Olšanská
2681 /6
Praha 3
PSČ 13000
Czech ww w.ce tin. cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ:
04084063, DIČ CZ04084063 2 / 2
13. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. a. s. Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů Lanškroun Dukelská
924 563 01 Lanškroun
Žadatel: AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 77900 Olomouc
Investor: obec Horní Čermná 561 56
Horní Čermná
Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s
číslo jednací: LA/VB/19/1521
Název akce:
Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311, OU - Konzum
Zájmové území
Horní Čermná 1, 56156 Horní Čermná
Datum vydání
vyjádření: 26.07.2019
Platnost tohoto vyjádření: 1 rok Vyřizuje: Vilém Blümel
Telefon +420 463 030 278, +420 731 680 085
Žadatel
svou žádostí označil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájmového území určeného žadatelem vydává
společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:
dojde ke střetu
se sítí společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je
upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní
ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky
ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.
Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, Že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického
kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.
Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420
463 030 278.
Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné
pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na
každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok
nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při činnostech v blízkosti
PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení
přístupu k vedení.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět
zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
4. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují
i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.
5. Dojde-li při provádění zemních prací k
odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
6. Není oprávněn trasy
PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.
7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické
infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet
při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy
jsou volně ke stažení na internetových stránkách „h ttp://ww w.va k.c z/”.
Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních
prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto
vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.
V
případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon
+420 463 030 267) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uvecfte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení
bude sepsán protokol.
Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly
poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti
vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností. Vyjádření pozbývá platnosti:
- Uplynutím vyznačené doby platnosti
vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti Toto vyjádření souvisí s:
Ing. Vilém Blümel
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí
obchodni rejstřík. Krajsky soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 991, IČO 48173398, Dič CZ48173398
http :// w ww.va k.c z
14. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.. Slezská 350. 561 64 Jablonné nad Orlicí Provoz vodovodů Lanškroun Dukelská 924 563 01
Lanškroun Žadatel AGPOL s.r.o. Jungmanova 153/12 779 00 Olomouc
Investor: obec Horní Čermná 561 56 Horní Čermná
Vyjádření k
projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Číslo jednací: LA/VB/19/1521.1 Název akce:
Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU – Konzum
Zájmové území:
Horní Čermná I, 56156 Horní Čermná
Datum
vydání vyjádření:
26.07.2019
Platnost tohoto vyjádření:
I rok
Vyřizuje :
Ing. Vilém Blümel
Telefon:
+420 463 030 278, +420 731 680 085
K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez
tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/19/1655, LA/RM/19/1750, LA/RM/19/1750 1
VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. —
provoz vodovodů Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311, OÚ - Konzum.
U Konzumu se musí provést výměna šoupat a hydrantu. Budeme 3 měsíce předem informováni o zahájení zemních prací, aby se stačila provést výměna
šoupat.
V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět terénní úpravy (snižování nebo navyšování nivelety terénu) jen s písemným souhlasem
vlastníka vodovodu.
Požadujeme zvednutí poklopů na hydrantech, šoupatech a přípojkách do úrovně nivelety komunikace nebo chodníku. Dále je

- 7/14 nutné zachovat hloubku vodovodu a vodovodních přípojek 1,20 -1,50 m od nivelety vozovky nebo chodníku.
Před započetím zemních prací je potřeba
zažádat o vytyčení vodovodního řadu.
Po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu ventilů na vodovodních přípojkách, šoupat a hydrantů včetně
kontroly poklopů. Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě Vak Jablonné nad Orlicí, a. s. — provoz vodovodů Lanškroun. Pro výše označené
zájmové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420 463 030 278.
Vyjádření pozbývá platnosti:
Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
Změnou rozsahu zájmového území
Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti
Toto vyjádření souvisí s:
ke stejné žádosti: LA/VB/19/1521
Ing. Vilém Blümel
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
15. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. a. s. Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů Lanškroun Dukelská
924 563 01 Lanškroun
Žadatel: AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 77900 Olomouc
Investor: obec Horní Čermná 561 56
Horní Čermná
Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s
Číslo jednací: LA/RM/19/1641
Název akce:
Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OÚ - Konzum
Zájmové území
Horní Čermná 1, 56156 Horní Čermná
Datum vydání
vyjádření: 12.08.2019
Vyřizuje: Radek Martinák Telefon: +420 463 030 282, +420 724 709 542
K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/19/1521,
LA/VB/19/1521-1
Žadatel svou žádostí označil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájmového území
určeného žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:
dojde ke střetu
se sítí společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního
systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové
vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je Žadatel povinen
projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.
Upozorňujeme na to, že v uvedeném zájmovém území se nachází také dešťová kanalizační síť v majetku a provozování Obce Horní Čermná. O vyjádření
je nutné požádat skutečného provozovatele.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou
podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde
ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS. Pro
výše označené zájmové území je ZSPS - Radek Martinák, tel. +420 463 030 282.
Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace
a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického
kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od
vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na
každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po
stranách krajního vedení. 2.Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma
těchto
místech dbali zvýšené opatrnosti.
2. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS.
V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.
3. Při provádění zemních prací v
blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit
proti poškození, odcizení a prověšení.
4. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím.
Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
5. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.
6.
Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb
vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „ht tp://w ww.v ak.c
z/”.
Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v
ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje
základní podmínky pro ochranu PVS. Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené
zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení sítě.
V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte
provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením.
Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
Žadatel se převzetím tohoto vyjádření
zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat
či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto
povinností.
Vyjádření pozbývá platnosti: - Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření - Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu
k vyjádření uvedeného v žádosti Toto vyjádření souvisí s:
ke stejné žádosti: LA/RM/19/1641_1
ke stejné žádosti: LA/VB/19/1521
ke stejné
žádosti: LA/VB/19/1521_1
Radek Martinák
Vedoucí provozu kanalizací a ČOV Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí obchodni rejstřík: krajský soud Hradec Králové, oddil B, vložka
991, IČO 48173398. DIČ CZ48173398 ht tp://w t, sw.\ak_ cz
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16. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. a. s. Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí
Provoz vodovodů Lanškroun Dukelská
924 563 01 Lanškroun
Žadatel: AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 77900 Olomouc
Investor: obec Horní Čermná 561 56
Horní Čermná
Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s
Číslo jednací: LA/RM/19/1641_1
Název
akce: Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU - Konzum
Zájmové území
Horní Čermná 1, 56156 Horní Čermná
Datum
vydání vyjádření: 12.08.2019 Vyřizuje: Radek Martinák
Telefon: 463 030 282
K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/19/1521, LA/VB/19/1521_1,
LA/RM/19/1641
Vak Jablonné nad Orlicí, a. s. — provoz kanalizací a ČOV Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu
„Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU - Konzum” za daných podmínek.
V projektové dokumentaci je chybně uveden název a existence
jednotlivých kanalizací, v zájmovém území se nachází jak splašková kanalizační síť ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. — provoz kanalizací a ČOV
Lanškroun, tak také dešťová kanalizační síť v majetku a provozování Obce Horní Čermná.
Nové stožáry a kabelové vedení VO bude uloženo v
souladu s ČSN 73 6005 při souběhu a křížení s kanalizační sítí a elektrickým vedením Společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz
kanalizací a ČOV Lanškroun.
Požadujeme, aby souběh s kanalizační sítí byl proveden ve vzdálenosti lm od vnější konstrukce stoky a křížení kanal. sítě
bylo ve vzdálenosti 0,5m s provedením v chráničkách a to 2m na každou stranu.
K následné kontrole bude přizván zaměstnanec VAK Jablonné nad
Orlicí provoz kanalizací a ČOV Lanškroun a to před záhozem kabelu.
Požadujeme zvednutí poklopů na kanal. šachtách do úrovně nivelety nové
komunikace nebo chodníku. Dále je nutné zachovat stávající hloubku kanalizace a kanal. přípojek na tlakové kanalizaci od nivelety nové vozovky nebo
chodníku.
Před započetím zemních prací je potřeba zažádat o vytyčení kanalizačního řadu.
Po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu uložení
kanalizačních poklopů.
Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. — provoz kanalizací a ČOV Lanškroun.
Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Radek Martinák, tel. +420 463 030 282.
Vyjádření pozbývá platnosti:
- Uplynutím vyznačené doby
platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti Toto vyjádření souvisí s:
ke stejné
žádosti: LA/RM/19/1641 ke stejné žádosti: LA/VB/19/1521
ke stejné žádosti: LA/VB/19/1521_1 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.,
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí obchodní rejstřík: krajský soud Hradec Králové, oddil B, vložka 991, IČO 48173398, Dič CZ48173398 h ttp://w w,v.
vak. Ez
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Radek Martinák
Vedoucí provozu kanalizací a ČOV Lanškroun
Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
17. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8 PSČ 405 02
AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/ 12
779 OO Olomouc
DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 17.7.2019
NASE ZNAČKA 1104937783
VYŔIZUJE/LINKA
Ing. Zeman / 462 113 161 MiSTO ODESLÁNi/DNE
česká Třebová / 6.8.2019
Souhlas s projektovou dokumentací, prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. pro akci:
Horní Čermná, chodník podél silnice II/311, Oú - Konzum
V zájmovém území stavby se
nachází zařízení ve správě ČEZ Distribuce, a.s., a to:
- nadzemní vedení nízkého napětí (NN) - nadzemní vedení vysokého napětí 22kV, linka VN2266
(VN)
- podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN)
- věžová distribuční trafostanice 22/0,4kV s provozním číslem UO_0098 (TS)
S
navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu uvedených zařízení souhlasíme za těchto podmínek:
- požadujeme
trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz zařízení
NN, VN, kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
- musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména
ČSN_736005, PNE_333301, PNE 333302
- stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani výška vodičů nad terénem
- podle
S46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění mají energetická zařízení ochranná pásma:
- trafostanice TS má ochranné pásmo 7m od
obezdění stanice
- vedení VN má ochranné pásmo 7 m na každou stranu od krajního vodiče
- vedení kNN má ochranné pásmo 1 m na
každou stranu od pláště kabelu
- vedení NN nemá ochranné pásmo
- před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího
podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince 800 850 860 (dle platného sdělení o existenci sítí, které získáte na htt ps://ge
oportal.cezdi stribuce.cz/geopo rtal/)
- zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace; v
případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto
kabelu
-- v případě poruchy kabelu 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
- veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN
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při souběhu bude hrana betonových základů obrubníků minimálně 30cm od kNN
minimální vzdálenost stožáru veřejného
osvětlení od kNN bude 50cm
- nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů) NN, VN
- minimální vzdálenost výkopů hlubších než
30cm, základových konstrukcí nadzemních staveb a oplocení bude podpěrných bodů NN - lm, VN - 2m
- v ochranném pásmu VN:
- je
zakázáno použití jeřábů a jím podobných zařízení, a je zakázaná práce s mechanizačními prostředky, při které může dojít k přiblížení k vodiči VN na
vzdálenost kratší než 5m; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN
- nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy,
hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ; - budou mít stožáry VO maximální výšku 3m a budou minimálně
3m od svislého průmětu krajního vodiče
- při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech
nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického
zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelné
poučeni o práci v blízkosti či v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s jeho polohou
- případný požadavek na úpravu distribuční sítě
bude řešen dle S47 energetického zákona
č.458/2000 Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
- Platnost tohoto

- 8/14 souhlasu pro činnost v ochranném pásmu je 1 rok. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců.
- Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.
- Platnost tohoto souhlasu pro účely použití v územním a
stavebním řízení je 2 roky.
S pozdravem
Zdeněk Jirout vedoucí oddělení SEM Sítě / ČEZ Distribuce, a.s.
Přílohy: Podmínky pro
prováděni činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení
Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení
ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka CEZ Distribuce. 800 850 860 (hlášeni poruch, distribuční
požadavky, informace) I
e-m ail: inf o@cezd istrib uce.cz
ww w.cez dist ribuc e.c z I C: 24729035, DIČ: CZ24729035 1 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326
OO
SKUPINA ČEZ ww w.cezdis tribu ce.cz
18. CEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmok1y, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 1 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, SP. zn. B 2145
| e-m ail: in fo@c ezdis trib uce .cz ww w.cezd i stribu ce .cz
I zasílací adresa ČEZ
Distribuce, a. s.
Plzeň Guldenerova 2577/19
PSČ 326 OO
DISTRIBUCE
AGPOL s.r.o.
Naše značka 0101146118 vyřízeno
dne 17.07.2019
Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice 11/311, Konzum
Vážený zákazníku,
Na základě
Vaší žádosti 0101146118 ze dne 17.07.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení
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 s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je
platné do 17.01.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.
V majetku ČEZ
Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu.
síť NN
síť VN
síť WN
Podzemní síť

střet

Nadzemní síť

střet

střet

Stanice
střet
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:
síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť
Nadzemní síť
Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a
nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční Síté. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným
pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:
zařízení technické infrastruktury
Nadzemní
nebo
podzemní
Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným
pásmem podle S 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. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového
vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.
V
případě existence podzemních energetických zařízení, Síté pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka
alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci
energetického zařízení, Síté pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho
platnosti.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí
pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost
bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení,
trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení
nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář
je k dispozici na w ww.cezdis tribuc e.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 nebo sítě pro elektronickou
komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle S 47 energetického zákona.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení
včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými
informacemi a obchodné citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu
platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či
jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci
energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.
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Stavebník: Obec Horní Čermná, Horní Cermná č.p. 1 , 56156 Horní Čermná
Účel
stanoviska: Povolení stavby – územní řízení
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený
GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ
PŘÍPOJKY:
STL plynovod PE d 90, d 50, d 63 + STL přípojky
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (h
ttps://w ww.grids ervice s.cz/ds-onlinevytycení-pz/),viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě
obnažení provedena pracovníkem GridServices kontrola PZ před záhozem.
Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti
poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla
stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
plyn. zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v
platném znění).
V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a
pojížděno těžkou technikou. V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Budoucí úprava
povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z
rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).
V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku
nad plynovodem, musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení
plynovodu bylo prokazatelně od 1 - 1,50m.
- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského
zařízení.
Pískové lože kolem PZ bude min. 10 cm pod a 20 cm nad PZ.
Dojde - li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, při realizaci
požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu
(orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);
- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle CSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto
PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka
plynárenského zařízení na náklady investora
Veřejné osvětlení:
Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru
od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala
zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (CSN 73 6005).
Stavební objekty (včetně betonových patek* rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být
umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
Propustky, oplocení, opěrné zdi požadujeme umísit min. 1
m od vytyčeného plynárenského zařízení a přípojek.
Kanalizace:
- Křížení a souběh kanalizační přípojky s plynárenským zařízením a
plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet, uličních vpustí budou umístěny
minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Kanalizační přípojka bude uložena pod PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola
funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Za přítomnosti pracovníka GridServices, s.r.o. bude provedena kontrola splnění podmínek
stanovených tímto stanoviskem (objednání: htt p://w ww.gríd services.c z/ds-o nline-vy tycen i-pz/).
Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky,
se stavbou "Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OIJ Konzum" 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

- 9/14 provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše 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, případné i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací
o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. S 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány
jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v
zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a
spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možné
realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle S
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 bude provedeno
vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 1 1 33 55). 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 a plynovodních přípojek je
povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí
být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4)
Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného
pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich 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 a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek 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 nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na w
ww.g ridser vic es. cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 1 1 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 plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen
na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským
zařízením a plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádné osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 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 a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních
vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky 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 společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese w
ww.gasn et. cz/cs/kontaktni -system/, činnost ”Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení”, případně na NONSTOP zákaznické lince 800
1 1 33 55.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.
Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte
naši značku - 5001966725 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na ww w.gr idser vice s.c z nebo NONSTOP zákaznická linka 800 1 1 33
55.
GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IC 279 35 31 1 Eva Strnadová
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27. Po dokončení stavby veřejného osvětlení si požádá investor o kolaudační souhlas.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude stavba zahájena.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Připomínky a námitky ze strany účastníků nebyly vzneseny
Účastníci řízení podle §27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: - Obec Horní Čermná Horní Čermná 1 561 56 Horní Čermná IČO: 00278882 - Krajský úřad Pardubického
kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic Komenského nám 125 53211 Pardubice
- Správa a
údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha - Jaroslav Cvejn 561 56 Horní Čermná 78 - Miluška Cvejnová 561 56 Horní
Čermná 78 - Marek Ladislav 561 56 Horní Čermná 283 - Václav Sudík 561 56 Horní Čermná 276 - BDM
spol. s r.o. Horní Čermná 561 56 Horní Čermná 135
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní
Čermné 561 56 Horní Čermná 2 - Marta Večeřová 561 56 Horní Čermná 76 - Jaroslav Pecháček 561 56
Horní Čermná 139 - Mgr. Zdenka Martincová Kladská 1429 562 01 Ústí nad Orlicí - Jiří Balcar 561 56
Horní Čermná 313
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 13000 Praha 3 Žižkov
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín 4
- GridServices, s.r.o. Plynárenská
499/1 657 02 Brno
- ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3 14053 Praha 4
- Vodovody
a kanalizace a s. Slezská 350 561 64 Jablonné n.Orl

Odůvodnění
Dne 11.11.2019 podal žadatel – Obec Horní Čermná Horní Čermná 1 561 56 Horní Čermná IČO:
00278882 žádost o vydání rozhodnutí na umístění stavby - Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice
II/311, OU - Konzum
liniová stavba
Členění stavby na objekty SO 101 výstavba chodníku
délka cca 952 m, šířka 0,95-1.9 m, kryt – betonová zám. dlažba SO 301 dešťová kanalizace délka
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zatrubnění 503 m, počet rek. propustků 8 ks
SO 401 rekonstrukce veřejného osvětlení délka
rekonstruovaného vedení VO 936 m počet
nových stožárů VO 24 ks
na pozemcích parc.
č. 37/2, 37/3, 4305/1, 4018, 4305/15, 4305/11, 1574/1, 4305/12, 1491, 4305/8, 1484/2, 1473/3, st. 695,
4305/13, 1473/1, 1474, 1475, 1479/1, 1479/2, st. 542, st. 722
v katastrálním území Horní Čermná
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.
Úřad městyse Dolní Čermná, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst.1 písm. e/
zákona čís.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen stavební zákon) opatřením ze dne 27.11.2019 oznámil zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům státní správy.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě
toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku)
pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebními pozemky uvedenými
viz výše v katastrálním území Horní Čermná, a dále vlastníkům pozemků a staveb, které jsou nejblíže
sousedící s uvedenými pozemky a mohly by být stavbou dotčeny, obci. Vlastnická ani jiná práva k dalším
pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Dotčeným orgánům, obci,
žadateli a vlastníkům dotčených pozemků bylo doručováno jednotlivě.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 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 poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (s více než 30 účastníky), postupoval stavební úřad
ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu a účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou.
V uvedeném termínu nebyly podány žádné námitky a důkazy.
V územním řízení stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil: Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba se umísťuje v souladu s vyhl.č.268/2009
Sb., o technických požadavcích na výstavbu a s vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb., §
10, § 24 odst.1 o obecných požadavcích na využívání území a předpisy, kterými se stanoví hygienické
a protipožární podmínky.
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 závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace
a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
K návrhu byla doložena tato rozhodnutí, souhlasy a stanoviska:

- Městský úřad odbor životního prostředí 563 01 Lanškroun souhrnné stanovisko pod Č.j.: MULA 22684/2018
ze dne 12.07.2018
- Městský úřad odbor životního prostředí vodoprávní úřad 563 01 Lanškroun – rozhodnutí - souhlas pod
Č.j.:MULA 918/2020 ze dne 10.01.2020
- Městský úřad odbor životního prostředí 563 01 Lanškroun jako dotčený orgán dle § 79 odst. 4 zákona o
odpadech závazné stanovisko pod Č.j.:MULA 21678/2019 ze dne 6.8.2019
- Městský úřad
odbor stavební úřad
563 01 Lanškroun
závazné stanovisko
pod Č.j.: MULA
23736/2018/SU/MK ze dne 13.07.2018
- Městský úřad odbor investic a majetku 563 01 Lanškroun
- sdělení pod Č.j. MULA 22687/2018 ze
dne 09.07.2018
- Městský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 563 01 Lanškroun – rozhodnutí pod Č.j.: 22691/2018
ze dne 13. července 2018
- Hasičský záchranný sbor PK Hylváty 5 562 03 Ústí nad Orlicí souhlasné závazné stanovisko pod Č.j.:
HSPA-31-438/2018 ze dne 8.srpna 2018
- Povodí Labe státní podnik Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové
stanovisko pod č.j.
PVZ/18/28092/Ka/0 ze dne 16.8.2018
- Správa a údržba silnic
Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice souhlas vlastníka pod č.j.
SUSPK/6180/2018 ze dne 16.8.2018
- Policie České republiky Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Dopravní inspektorát Tvardkova
1191 562 27 Ústí nad Orlicí stanovisko pod Č.j. KRPE-54453-1/ČJ-2018-171106 ze dne 17. července 2018
- Policie České republiky Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Dopravní inspektorát Tvardkova
1191 562 27 Ústí nad Orlicí stanovisko pod Č.j. KRPE-54453-2/ČJ-2018-171106 ze dne 17. července 2018
- NIPI ČR o.s.- národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, o.p.s. Havlíčkova
4481/44 586 01 Jihlava Středisko Svitavy pod Naše značka 023180047 (4/18/K) ze dne 12.07.2018
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Šemberova 125 566 01 Vysoké Mýto
vyjádření pod č.j. 4.42765/2019 09.10.2019

- 11/14 - CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 13000 Praha 3 - Žižkov
vyjádření o
existenci sítí Čís.jednací: 789884/19 ze dne 24.10.2019
- Gridservices, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno stanovisko z.n. 5001966725 ze dne 01.08.2019
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín – Podmokly vyjádření pod z.n. 110937783 ze dne
6.8.2019
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín – Podmokly vyjádření pod z.n. 0101146118 ze dne
17.07.2019
- ČEZ ITC Services, a.s. Duhová 1531/3 140 53 Praha 4 sdělení pod z.n. 0700079291 ze dne 17.07.2019
- Vodovody a kanalizace a s. Slezská 350 561 64 Jablonné n Orl vyjádření pod č.j. LA/VB/19/1521_1 ze
dne 26.07.2019
- Vodovody a kanalizace a s. Slezská 350 561 64 Jablonné n Orl vyjádření pod č.j. LA/VB/19/1521 ze dne
26.07.2019
- Vodovody a kanalizace a s. Slezská 350 561 64 Jablonné n Orl vyjádření pod č.j. LA/RM/19/1641_1 ze
dne 12.08.2019
- Vodovody a kanalizace a s. Slezská 350 561 64 Jablonné n Orl vyjádření pod č.j. LA/RM/19/1641 ze dne
12.08.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst.3
správního řádu a to do 5 pracovních dnů po skončení termínu pro podávání námitek a připomínek.
Stavební úřad rozhodl, jek je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době
jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Účastníci řízení podle stavebního zákona jsou: žadatel -- Obec Horní Čermná Horní Čermná 1 561 56 Horní

- Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Komenského nám 125 53211 Pardubice - Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533
53 Pardubice - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha - Jaroslav Cvejn 561 56
Horní Čermná 78 - Miluška Cvejnová 561 56 Horní Čermná 78 - Marek Ladislav 561 56 Horní Čermná 283
- Václav Sudík 561 56 Horní Čermná 276 - BDM spol. s r.o. Horní Čermná 561 56 Horní Čermná 135
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné 561 56 Horní Čermná 2 - Marta Večeřová 561
56 Horní Čermná 76 - Jaroslav Pecháček 561 56 Horní Čermná 139 - Mgr. Zdenka Martincová Kladská
1429 562 01 Ústí nad Orlicí - Jiří Balcar 561 56 Horní Čermná 313
- CETIN Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 13000 Praha 3 - Žižkov
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02
Děčín 4
- GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno
- ČEZ ICT Services, a.s. Duhová
1531/3 14053 Praha 4
- Vodovody a kanalizace a s. Slezská 350 561 64 Jablonné n.Orl
Čermná IČO: 00278882

.- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být přímo dotčeno:

sousední pozemky: st. 197, 1490, st. 196, 1486, st. 193, 4048/3, 1485, st.192, 4047/4, 4305/7, 1477/2, st.726,
1404/2, 1406, 1408/6, 1408/7, st.186, 1404/1, 7952, 7193, 1418/5, 1418/3, st.722, st.542, st.541, 1400/5, míst.
kom. 4302/1, 49/1, st.54, 49/4, 49/2, 41/1, 41/4, 43/1, 42, 37/1, st.747
1331, 1343/1, st.177, 3942, 1345, st.
178, 1348/3, st.179, 1348/4, 1348/2, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1353/5, st.180, 4305/14, st.181, st.182, st.723,
4410, st.748, 1367, st.184, 1371/4, 4032, 1377/1, 1377/2, 1379/1, 4031/2, 4031/10, st.59, 1386, 4275/20,
4275/48, 4305/6, st.56, st.721, 65, st.168, 66, 44/1, st.626, 67/1, 4303, 35, 67/3, st.51, 70, 33, 32/2
sousední stavby čp.: 1, 2, 6, 84, 82, 78, 77, 76, 75, 74, 140, 57,
132, 7, 85, 320, 81, 80, 79, 136, 137, 138, 51,
52, 168, 53, 142
v katastrálním území Horní Čermná

dále
- Městský úřad odbor životního prostředí
563 01 Lanškroun
- Městský úřad odbor investic a
majetku 563 01 Lanškroun
- Městský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 563 01 Lanškroun

- 12/14 - Hasičský záchranný sbor PK Hylváty 5 562 03 Ústí nad Orlicí - Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje Dopravní inspektorát Na Spravedlnosti 2516 53048 Pardubice - NIPI ČR o.s.- národní institut pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, o.p.s. Havlíčkova 4481/44 586 01 Jihlava Středisko
Svitavy - Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Další připomínky a námitky ze strany účastníků nebyly vzneseny
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst.1 a § 86 odst.1 zák. č. 500/2004 Sb. správní
řád odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, k odboru
majetkovému a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje 532 11
Pardubice a to podáním učiněným u stavebního úřadu Úřadu městyse Dolní Čermná.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správními orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
Úřad městyse, stavební úřad, Dolní Čermná, na jeho náklady. 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 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jiří Pecháček
vedoucí stavebního úřadu
otisk
úředního
razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Úřadu městyse Dolní Čermná a Obce Horní Čermná
na jejímž území je záměr umístěn, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
písemnosti na úřední desce Úřadu městyse Dolní Čermná a Obce Horní Čermná, se považuje písemnost za
doručenou, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Příloha:
Situační výkres
Vyvěšeno dne: 10.01.2020

Sejmuto dne:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí.
Razítko.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup, podle § 25 odst.2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

- 13/14 Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
- Obec Horní Čermná 561 56 Horní Čermná
+ veřejná vyhláška
- Úřad městyse Dolní Čermná + veřejná vyhláška

Poplatek:
Správní poplatek vyměřen podle zákona čís.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
podle položky 17 odst.1 písm. f), sazebníku správních poplatků v celkové výši 20.000,- Kč

Příloha:
- ověřená dokumentace stavby – bude zaslána žadateli po nabytí právní moci

Obdrží:
Účastníci řízení dle §85 odst.1 písm. a), b) stavebního zákona
- Obec Horní Čermná 561 56 Horní Čermná IDDS:y6ebmyv
Účastníci řízení dle §85 odst.2 s písm. a), b) stavebního zákona
- Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový, stavebního řádu a investic Komenského nám 125 53211
Pardubice IDDS:z28bwu9
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IDDS:ffhk8fq
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha
IDDS:z49per3
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné 561 56 Horní Čermná 2
- Jiří Balcar 561 56 Horní Čermná 313
- Marek Ladislav 561 56 Horní Čermná 283
- BDM spol. s r.o. Horní Čermná 561 56 Horní Čermná 135
- Jaroslav Cvejn 561 56 Horní Čermná 78
- Miluška Cvejnová 561 56 Horní Čermná 78
- Mgr. Zdenka Martincová Kladská 1429 562 01 Ústí nad Orlicí
- Marta Večeřová 561 56 Horní Čermná 76
s- Jaroslav Volos 561 56 Horní Čermná 6
- Zdenka Jansová 561 56 Horní Čermná 320 (čp.84)
- Amálie Maršová 561 56 Horní Čermná 129
- František Marš 561 56 Horní Čermná 129
- Jaroslav Pecháček 561 56 Horní Čermná 139
- Václav Sudík 561 56 Horní Čermná 276
- Dřevotvar Družstvo Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Jaroslav Šléz Otín 214 377 01 Jindřichův Hradec
- Ing. Jiří Marek Střížkovská 434/31 180 00 Praha 8
- Věra Marková 561 56 Horní Čermná 52
- Radek Zahradník Horní Třešňovec 220 563 01 Lanškroun
- Josef Marek 561 56 Horní Čermná 57
- Jiří Marek 561 56 Horní Čermná 168
- Helena Velebilová Marková Krátká 2441/11
- Romana Pávková Nerudova 671 563 01 Lanškroun
účastníci řízení dle § 144 odst.6 správního řádu veřejnou vyhláškou:
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
parc.st. 197, 1490, st. 196, 1486, st. 193, 4048/3, 1485, st.192, 4047/4, 4305/7, 1477/2, st.726, 1404/2, 1406,
1408/6, 1408/7, st.186, 1404/1, 7952, 7193, 1418/5, 1418/3, st.722, st.542, st.541, 1400/5, míst. kom. 4302/1,
49/1, st.54, 49/4, 49/2, 41/1, 41/4, 43/1, 42, 37/1, st.747
1331, 1343/1, st.177, 3942, 1345, st. 178, 1348/3,
st.179, 1348/4, 1348/2, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1353/5, st.180, 4305/14, st.181, st.182, st.723, 4410, st.748,
1367, st.184, 1371/4, 4032, 1377/1, 1377/2, 1379/1, 4031/2, 4031/10, st.59, 1386, 4275/20, 4275/48, 4305/6,
st.56, st.721, 65, st.168, 66, 44/1, st.626, 67/1, 4303, 35, 67/3, st.51, 70, 33, 32/2

- 14/14 - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám
Horní Čermná čp.: 1, 2, 6, 84, 82, 78, 77, 76, 75, 74, 140, 57, 132, 7, 85, 320, 81, 80, 79, 136, 137, 138, 51, 52,
168, 53, 142
Dotčené orgány:
- Městský úřad odbor životního prostředí 563 01 Lanškroun IDDS:27tbq25
- Městský úřad odbor investic a majetku 563 01 Lanškroun IDDS:27tbq25
- Městský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství 563 01 Lanškroun IDDS:27tbq25
- Hasičský záchranný sbor PK Hylváty 5 562 03 Ústí nad Orlicí IDDS:48taa69
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Dopravní inspektorát Na Spravedlnosti 2516 53048 Pardubice
IDDS: ndihp32
- NIPI ČR o.s.- národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, o.p.s. Havlíčkova
4481/44 586 01 Jihlava Středisko Svitavy IDDS:5ec62h6
Ostatní:
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 13000 Praha 3 - Žižkov IDDS:qa7425t
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín 4 IDDS:v95uqfy
- GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno IDDS:jnnyjs6
- ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3 14053 Praha 4
IDDS: zbsdk9i
- Vodovody a kanalizace a s. Slezská 350 561 64 Jablonné n.Orl IDDS:wr5uy77
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě A.V. Šembery 125 566 01 Vysoké Mýto
- Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové IDDS:dbyt8g2
- spis SU

