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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

Č.j.: OVŽP-3164/2018-Ch Rychnov nad Kněžnou, dne 7. března 2018  

S.z.: 991/2018 

Oddělení: stavební úřad 

Vyřizuje: Kamila Chlumecká 

E-mail: Kamila.Chlumecka@rychnov-city.cz 

 

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ 
 

 

 

Dne 24.1.2018 podala Obec Voděrady, IČO 00275506, Voděrady č.p.70, 517 34  

Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby: „Obnova veřejného osvětlení v Nové Vsi“ na pozemcích: stavební parcela číslo 57, 

69/1, 74, 76, pozemková parcela číslo 594/1, 644, 653/1, 653/4, 660, 661, 666, 667, 669, 

675/1, 712, 716, 717, 730/2, 740/1, 741, 742/2, 742/3, 853/1, 861/1, 866, 869, 871, 876/1, 

906/1, 956 v katastrálním území Nová Ves u Voděrad.  

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako 

stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební 

zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení 

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

  

rozhodnutí o umístění stavby 

„Obnova veřejného osvětlení v Nové Vsi“ na pozemcích: stavební parcela číslo 57, 69/1, 

74, 76, pozemková parcela číslo 594/1, 644, 653/1, 653/4, 660, 661, 666, 667, 669, 675/1, 

712, 716, 717, 730/2, 740/1, 741, 742/2, 742/3, 853/1, 861/1, 866, 869, 871, 876/1, 906/1, 956 
v katastrálním území Nová Ves u Voděrad.  

 

Stavba obsahuje: 

 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na na pozemcích: stavební parcela číslo 57, 69/1, 74, 76, 

pozemková parcela číslo 594/1, 644, 653/1, 653/4, 660, 661, 666, 667, 669, 675/1, 712, 

716, 717, 730/2, 740/1, 741, 742/2, 742/3, 853/1, 861/1, 866, 869, 871, 876/1, 906/1, 956 
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v katastrálním území Nová Ves u Voděrad, jak je zakresleno v situačních výkresech v 

měřítku 1:1000, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., určuje stavební pozemek na části 

pozemků: stavební parcela číslo 57, 69/1, 74, 76, pozemková parcela číslo 594/1, 644, 

653/1, 653/4, 660, 661, 666, 667, 669, 675/1, 712, 716, 717, 730/2, 740/1, 741, 742/2, 

742/3, 853/1, 861/1, 866, 869, 871, 876/1, 906/1, 956 v katastrálním území Nová Ves u 

Voděrad.  

3. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky. 

4. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží 

podmínky správců jednotlivých sítí. 

5. Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je třeba dodržet podmínky 

uvedené ve vyjádření čís. jednací 589446/17 ze dne 13.4.2017: 

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení 

důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. následující vyjádření: 

„Ve vyznačeném zájmové území se nachází síť elektronických komunikací společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.“ 

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy 

SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je 

v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 

o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního 

vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). 

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i 

pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, 

změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného 

v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo, 

pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve 

vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně 

předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále 

odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro 

pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných 

podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové 

mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo 

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK 

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou 

žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, 

nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká 
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telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to 

prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

pověřeného ochranou sítě – Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen 

POS).  

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 

technického řešení. 

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít 

se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci 

překládky SEK. 

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro 

jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora 

označené žádosti, dostupné informace o SEK. 

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data 

užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn 

poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak 

užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě 

porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných 

právních předpisů, zejména předpisů práva autorského 

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111. 

6. Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je třeba dodržet rovněž podmínky 

uvedené ve vyjádření čís. jednací POS Li-290/17 ze dne 15.5.2017: 

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám 

následující vyjádření: 

1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou 

součástí platného vyjádření o existenci SEK (589446/17). 

2) Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovaným kabelovým vedením NN pro 

VO a podpěrnými sloupy VO včetně uzemněn bude v souladu s ustanoveními 

příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí. 

3) Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník 

společnosti CETIN a.s. ke kontrole. 

7. Při realizaci uvažované stavby dojde ke styku se zařízením ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, 405 02 Děčín 4, a je proto nutno dodržet následující podmínky uvedené ve 

vyjádření zn. 0100855424 ze dne 8.1.2018: 

V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo 

ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu „Podzemní síť – síť NN“, 

„Nadzemní síť – síť NN, síť VN“ a „Stanice – síť NN“. 

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický 

zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. 

Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. 
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V případě, že uvažované akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 

vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného 

pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o 

souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz 

v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší 

žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy 

vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost 

ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. 

Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž 

energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 

čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 

840 840 840 o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na 

www.cezdistribuce.cz v části Kontakty. 

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 

nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 840 

850 860. 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ 

V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ 

 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 

řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 

Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové 

trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 

 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického 

zákona zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením, 

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je 

třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 

§46, odst. (8) a (11) energetického zákona. 

 

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

 

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a 

prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na 

odchylky od výkresové dokumentace. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny 

ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 

metru. 

http://www.cezdistribuce.cz/
http://www.cezdistribuce.cz/
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3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být 

vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 

EN 50 341-3-19, ČSN EN 50 423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení 

prací minimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po 

dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být 

za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou 

tabulkou dle ČSN ISO 3864. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole 

uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si 

provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a 

provedeno krytí proti mechanickému poškození. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad 

kabelem. 

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě 

nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením 

ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce 

v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy 

nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy 

provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto 

pásmu. 

 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo 

nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného 

ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v 

ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona. 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ 

V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický 

zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče 

vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně 

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994, 

vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 

metrů), 

- pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
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- pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 

31.12.1994), 

- pro vodiče s izolací základní 5 metrů. 

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným 

pásmem. 

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet 

vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona 

zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením, 

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je 

třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 

§46, odst. (8) a (11) energetického zákona. 

 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí 

osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům 

blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly 

všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 

vysokého napětí. 

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 

podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na 

stožáry elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 

50110-1. 

7. Pokud není možné dodržet body č.1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu 

pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a 

zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již 

součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 

požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého 

napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo 

nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného 

ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v 

ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona. 
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ 

V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC 

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. 

zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti: 

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů 

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem a převodem 

napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 metrů od vnější 

hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 

52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 

 

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona 

zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je 

třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 

§ 46, odst. (8) a (11) energetického zákona. 

 

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly 

mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či 

podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého 

napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v 

ochranných pásmech podzemního vedení), 

6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k 

rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí, 

7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 

8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo 

nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného 

ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v 

ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona. 

8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti AQUA 

SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, zn. AQUA/573/2017/Lu ze dne 12.5.2017: 

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, 

a.s. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení 

vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. – p. Gois tel. 602 771 274 (vytyčení nutno 
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objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po 

tel. objednání lze objednávku zaslat na e-mail jiri.lunak@aquark.cz). 

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, 

které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. 

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození 

stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy. 

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno 

min. 1,5 m od stávajícího vodovodu. 

Při každém křížení nebo souběhu v ochranném pásmu se stávajícím vodovodem 

v průběhu stavby požadujeme před zahrnutím uložení podzemního vedení přizvat ke 

kontrole naše techniky – středisko Přepychy tel. 494 628 141, mobil. 728 668 744. Každé 

místo křížení se stávajícím vodovodním řádem musí být řádně zkontrolováno a 

protokolárně předáno firmě AQUA SERVIS, a.s. 

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. 

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí 

nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup 

k vodovodnímu řadu, nebo které by mohlo ohrozit jeho technický stav nebo plynulé 

provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a 

provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dle zákona č. 274/2001 Sb., 

§ 23 odst. 5, možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu. 

9. Při realizaci uvažované stavby dojde ke styku se zařízením společnosti GridServices, 

s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, a je proto nutno dodržet 

následující podmínky uvedené ve stanovisku zn. 5001496033 ze dne 5.5.2017: 

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL 

plynovodem PE d 90, d 63, přípojkami plynu PE d 32. 

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení stávajících podzemních inženýrských sítí. 

Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla 

stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet 

minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. 

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 

provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. 

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, svítidel VO, atd.) musí být 

umístěny dle ČSN 73 6005 od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys 

potrubí. 

Nejmenší dovolené vzdálenosti: 

souběh – 0,60 m 

křížení – 0,20 m 

Nejmenší dovolená vzdálenost od základu stožárů pro lampy VO – 0,50 m 

Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu. 

Pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky plynovodu nebo plynovodní přípojky, 

bude tak učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem 

plyn.zařízení a schválené PD. Přeložku hradí investor. 

V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním 

způsobem. 

V ochranném pásmu plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány 

žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu. 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 

případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 

informací o jejich poloze a vlastnictví. 

mailto:jiri.lunak@aquark.cz


 

Č.j.: OVŽP-3164/2018-Ch 9 

 

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu 

jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 

vzniklé škody. 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 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 § 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 11 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. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení 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 jeho bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 

použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

7. Odkryté plynárenské zařízení 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 

http://www.gridservices.cz/
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stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na 

www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti 

uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 

Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O 

provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 

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 ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 

702 04. 

12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 

nadzemní prvky plynárenského zařízení 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. 

10. Při provádění výše uvedené stavby musí být splněny podmínky stanovené ve vyjádření 

Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59, Plačice, 500 04  Hradec 

Králové, zn. SSKHK/SS/616/2018/PO-MA, ze dne 16.1.2018: 

- Vedení VO musí být uloženo v předepsané min. hloubce 130 cm pod povrchem 

vozovky. 

- Souhlasem s prováděním stavebních prací na silničním pozemku dle § 25 odst. 6 písm. 

c) zák.č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude 

uzavření nájemní smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání 

nemovitosti. O tu si investor – zhotovitel požádá v dostatečném předstihu před 

samotným zahájením stavebních prací. 

11. Dle závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a 

životního prostředí, oddělení životního prostředí, č.j. OVŽP-12707/17-464/2017-Zs ze 

dne 5.5.2017, je provedení výše uvedené stavby možné při splnění těchto podmínek: 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

Při výkopových pracích je třeba ornici sejmout odděleně od podorničí. Po ukončení prací 

bude dbáno, aby ornice tvořila zpět svrchní vrstvu všech pozemků náležejících do ZPF. 

Z hlediska odpadového hospodářství: 

S odpady, které budou při stavebních pracích vznikat, bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zněn pozdějších předpisů. V průběhu 

http://www.gridservices.cz/
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stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 

21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie včetně kopií 

o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MÚ Rychnov nad Kněžnou, 

oddělení životního prostředí, po dokončení stavby. 

12. Dle závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a 

životního prostředí, oddělení silničního úřadu a úřadu územního plánování, č.j. 

OVŽP/1432/18-19/18/No ze dne 17.1.2018, je provedení výše uvedené stavby možné při 

splnění těchto podmínek: 

1) Stavebník dodrží všechny podmínky stanovené vyjádřením Správy silnic 

SSKHK/SS/616/2018/PO-MA, ze dne 16.1.2018. 

2) Pro provádění prací v silničním pozemku je třeba povolení dle § 25 odst. 6 písm. c) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

3) V případě potřeby omezení dopravy na pozemních komunikacích je třeba zažádat min. 

15 dní před zahájením prací silniční úřad o povolení přechodné úpravy provozu. 

4) Pracemi nesmí dojít k zásahu do konstrukcí vozovky, k uzavření komunikací, pouze 

v nutném případě k omezení zúžením a nesmí docházet ke znečišťování komunikací a 

ukládání výkopku na komunikaci. 

13. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního 

zákona včas stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání 

kolaudačního souhlasu bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona, tj. 

zejména dokumentací skutečného provedení stavby, popisem a zdůvodněním 

provedených odchylek, zaměřením stavby, apod. Dále stavebník opatří závazná 

stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 

 

Účastníky územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 

zákona, jsou vlastníci následujících pozemků a staveb na nich: stavební parcela číslo 49, 50, 

58, 61, 68, 71, 72, 90, 109, 110, 121, pozemková parcela číslo 605, 639, 640, 641, 653/5, 655, 

663/1, 663/2, 712, 719/3, 731, 732, 735/2, 739, 740/2, 846, 853/1, 876/2, 957, 958/4, 964/3 
v katastrálním území Nová Ves u Voděrad. 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.1.2018 podala Obec Voděrady, IČO 00275506, Voděrady č.p.70, 517 34  

Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené 

stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 29.1.2018 oznámil zahájení územního řízení 

dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, v souladu s § 87, 

odst.1 stavebního zákona.  

Protože je pro území, jehož se návrh týká, zpracována územně plánovací 

dokumentace, stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad ve smyslu § 87 odst. 1 

stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit 

námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Tato lhůta byla stanovena do 2.3.2018. 

  Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že 

účastníky řízení jsou žadatel a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a 
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stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a 

stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 

V průběhu řízení se stavební úřad zabýval vztahem předmětné stavby k územnímu 

plánu obce Voděrady. Stavební úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a zjistil, 

že tato stavba je v souladu s územním plánem. 

Žádost o rozhodnutí o umístění stavby byla doložena těmito rozhodnutími, 

vyjádřeními a stanovisky: 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 4, značka 0100855424 ze dne 

8.1.2018. 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

číslo jednací 589446/17 ze dne 13.4.2017. 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

číslo jednací POS Li-290/17 ze dne 15.5.2017. 

- AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova č.p.1084, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou, značka AQUA/573/2017/Lu ze dne 12.5.2017. 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, značka 

5001496033 ze dne 5.5.2017. 

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59, Plačice, 500 04  Hradec 

Králové, značka SSKHK/SS/616/2018/PO-MA, ze dne 16.1.2018: 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení 

životní prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, číslo jednací OVŽP-

12707/17-464/2017-Zs ze dne 5.5.2017. 

- HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 

č.p.2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, číslo jednací HSHK-318-2/2018 ze dne 

10.1.2018. 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení 

silniční úřad, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, číslo jednací 

OVŽP/1432/18-19/18/No ze dne 17.1.2018. 

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto 

rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla 

použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. 

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z katastru 

nemovitostí. Pro umístění stavby na dotčené pozemky, které žadatel nevlastní, byl udělen 

souhlas vlastníků těchto pozemků. 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 84 až 90  stavebního zákona a shledal, 

že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným 

technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby v platném znění (dále jen "TP") a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví 

hygienické a protipožární podmínky. 
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Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací 

dokumentace. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se 

rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, 

nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, 

podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního 

prostředí. Odvolání se podává v počtu 3. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního 

prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro 

podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnost, 

jestliže v této lhůtě bude podána žádost o vydání stavebního povolení, nebo bude započato se 

stavbou, která vydání stavebního povolení nevyžaduje. 

Stavbu, která je předmětem tohoto územního rozhodnutí je možné realizovat na 

základě tohoto rozhodnutí. K její realizaci není třeba stavební povolení, ohlášení, ani jiné 

další opatření stavebního úřadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

referent odboru výstavby a životního prostředí 

Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou 

Kamila Chlumecká 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1.000,- Kč, sazebníku 

správních poplatků, byl uhrazen dne 31.1.2018. 

 

Příloha: 

- situační výkres v měřítku 1:1000 (pro účely doručování zmenšeno). 

 

Příloha pro žadatele a Obecní úřad po nabytí právní moci rozhodnutí: 

- ověřená dokumentace pro územní řízení.  
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 

 

 

Vyvěšeno dne .............................................            Sejmuto dne ................................................ 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 

  

 

Dále se doručí: 

1. Obec Voděrady, Voděrady č.p.70, 517 34  Voděrady u Rychnova n.Kn. 

2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad 

Kněžnou - pro vyvěšení  

3. Obecní úřad Voděrady, Voděrady č.p.70, 517 34  Voděrady u Rychnova n.Kn. – pro 

vyvěšení 

 

Na vědomí: 

1. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 

č.p.2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení 

silniční úřad, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení 

životní prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

4. archiv 
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