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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 6938/2018/VÝST/MR 
Čj.(Če.): MUNAC 42077/2018 
Vyřizuje:  Ing. Martin Rutar  
Tel./mobil: 491 405 444 
E-mail:   m.rutar@mestonachod.cz 
 
 
Datum:  07.06.2018 
 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N Í 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

A UPUŠTĚNÍ OD ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“), jako stavební 
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 21. 5. 2018 
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
doručovací adresa Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň, zastoupené na základě plné moci 
společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká 
Skalice, o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané souhrnným názvem „Vysokov kvn propoj 
VN2351 do VN2352“ (č. stavby IE-12-2005733) na pozemcích parcelní číslo (dále jen „poz. par. č.“) 
720/1, 720/2, 366, 790/2 a 790/1 dle katastru nemovitostí (dále jen „KN“) v katastrálním území (dále jen 
„k. ú.“) Starkoč u Vysokova, a dále na poz. par. č. 660/1, 687/8, 659/1, 659/2, 678/5, 685/2, 685/3, 681/2, 
684, 686/1, 687/3, 659/4, 678/1, 678/6, 678/7, 678/8, 678/11, 678/12 a 679/2 dle KN v k. ú. Vysokov, 
podle ustanovení § 86 ve spojení s ustanoveními § 79 a § 85 stavebního zákona a ustanoveními § 3  
a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření  
a stavebního řádu. 

Stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení dle ustanovení § 47 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 
stavebního zákona. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 
od ústního jednání. Pro uplatnění námitek účastníků řízení a pro předání závazných stanovisek 
dotčených orgánů stavební úřad stanovuje lhůtu 15 dnů od doručení této písemnosti. 

Popis stavby: 

Předmětem záměru je propojení stávajících linek nadzemního vedení č. VN2351 a VN2352 novým 
kabelovým vedením. V současnosti je kabelové vedení 35 kV v průmyslové zóně Vysokov napájeno 
z venkovního vedení VN linka č. VN2351 přes distribuční trafostanici TS NA_0954 Vysokov – Čerpací 
stanice PHM, a to bez možnosti záložního napájení. Navrženým řešením dojde k propojení kabelového 
rozvodu VN 35 kV linka VN2351 v průmyslové zóně Vysokov ze stávající zděné trafostanice NA_954 
Vysokov – Čerpací stanice PHM do linky VN2352 v nové distribuční trafostanici TS NA_1030  
Starkoč – Sedláčkův kopec. Stávající trafostanice NA_1030, BETONBAU typ UK 1700-23  
bude vyměněna za novou betonovou kompaktní obsluhovanou z venku BETONBAU typ UKL 3119R 
pravá varianta. 

Výstavba nového kvn AXEKVCE 3x1x120/16 v délce cca 1490 m bude vedena z nového rozvaděče 
VN 35 kV z vyměněné trafostanice NA_1030 umístěné na poz. par. č. 720/2. Dále bude kabelové vedení 
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umístěno na poli na poz. par. č. 720/1, 366, 790/2 a 790/1. Dosud vše dle KN v k. ú. Starkoč u Vysokova. 
Zbývající část kabelového vedení se pak nachází dle KN v k. ú. Vysokov. Nejprve je zde vedeno na poz. 
par. č. 687/8, 687/3 a 686/1 směrem k železniční dráze, která je umístěna na poz. par. č. 660/1. Přechod 
přes železniční dráhu bude řešen řízeným protlakem provedeným v dostatečné hloubce tak, aby nebyla 
ohrožena stabilita železničního náspu a nebylo zasaženo komunikační zařízení. Nové kabelové vedení 
VN 35 kV bude dále pokračovat v polních cestách na poz. par. č. 685/3 a 685/2, podél fotovoltaické 
elektrárny po polní cestě na poz. par. č. 684, a dále po polní cestě na poz. par. č. 678/5 mezi betonárkou 
společnosti Bezedos s.r.o. a fotovoltaickou elektrárnou. Dále bude nové kabelové vedení VN 35 kV 
umístěno na pozemcích v okolí betonárky společnosti Bezedos s.r.o., a to konkrétně na poz.  
par. č. 678/1, 678/8, 679/2, 678/7 a 678/11. Pod komunikací na poz. par. č. 678/6 bude proveden protlak. 
Dále bude nové kabelové vedení VN 35 kV vedeno podél příjezdové komunikace k betonárce společnosti 
Bezedos s.r.o. na poz. par. č. 678/12, pod zatrubněnou vodotečí protlakem na poz. par. č. 681/2 a dále 
na poz. par. č. 659/4 a 659/1 do nového rozvaděče VN 35 kV ve stávající zděné trafostanice NA_0954  
na poz. par. č. 659/2. V rámci této stavby bude na poz. par. č. 678/1 přesunut stávající podpěrný bod  
č. 11 blíže k hranici s poz. par. č. 683/12. Na tomto nově umístěném podpěrném bodě JB 12/15  
bude ukončeno stávající nadzemní vedení VN 35 kV. Stávající nadzemní vedení bude svedeno 
kabelovým svodem, přes nový svislý úsekový odpínač FLC GB S N 35 kV do nového kabelového vedení 
VN 35 kV. Nové kabelové vedení VN 35 kV AXEKVCE 3x1x120/16 bude vedeno ve společné  
trase s novým kabelovým vedením VN 35 kV – propojením trafostanic NA_1030 a NA_0954. Toto  
nové kabelové vedení VN 35 kV bude ukončeno ve zděné distribuční trafostanici NA_0954 na poz.  
par. č. 659/2 v novém rozvaděči VN 35 kV. 

Umístění a provedení stavby je patrné z projektové dokumentace předložené k předmětné žádosti 
(projektová dokumentace stavby č. IE-12-2005733 byla vypracována v dubnu roku 2018 společností 
ELEKTRO-COMP spol. s r.o.,  IČO 15032060, se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, hlavní 
projektant pan Ing. Pavel Michl, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0602463). 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů   ř í z e n í: 

Podle ustanovení § 89 stavebního zákona pokud dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
závazná stanoviska dotčených orgánů (podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námitky 
účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Pro uplatnění námitek účastníků 
řízení a pro předání závazných stanovisek dotčených orgánů byla stavebním úřadem stanovena lhůta  
15 dnů od doručení této písemnosti. Dle ustanovení § 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží 
k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu.  
Dle ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách, týkajících  
se územního řízení, uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v ustanovení § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. Podle ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce; osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení 
§ 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru  
v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno; osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 
odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém 
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  
a seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 
správního řádu, a to do doby vydání rozhodnutí ve věci, u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby  
a územního plánování, se sídlem Palachova 1303, 547 01 Náchod, kancelář č. 138, nejlépe v úřední dny 
(pondělí a středa 8:00-11:30 a 13:00-17:00 hod), případně mimo tento čas po předchozí domluvě. 

Nechá-li se některý z účastníků územního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 
 

Otisk úředního razítka 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 6 / 0 / 0 
 
 
Rozdělovník: 

Účastník územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – doručení jednotlivě: 

1) ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, doručovací adresa 
Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň [sdělení zn. 0100925383 ze dne 17. 5. 2018; 
vyjádření zn. 1069799444 ze dne 10. 11. 2014], zastupuje ELEKTRO-COMP, spol. s r.o.,  
IČO 15032060, Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 

Účastníci územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního  
zákona – doručení jednotlivě: 

2) Obec Studnice, IČO 00273082, Studnice 1, 549 48 Studnice 

3) Obec Vysokov, IČO 00653497, Vysokov 108, 549 12 Vysokov 

Účastníci územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – doručení jednotlivě: 

4) Radoš Holub, nar. 20. 1. 1970, Rokytník 57, 549 31 Hronov 

5) Aleš Kejdana, nar. 17. 5. 1961, Vysokov 76, 549 12 Vysokov 

6) Ondřej Kejdana, nar. 14. 11. 1984, Žižkova 952, 535 01 Přelouč 

7) Ing. Pavel Mňuk, CSc., nar. 6. 6. 1953, Jeřabinová 295/15, Motol, 150 00 Praha 5 

8) Ivan Kubeček, nar. 25. 5. 1947, Náchodská 347, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 

9) Eva Kubečková, nar. 24. 12. 1949, Náchodská 347, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov 

10) Česká republika, zastupuje Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov,  
130 00 Praha 3  

11) Česká republika, zastupuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 [souhrnné stanovisko čj. 22960/2017-SŽDC-OŘ 
HKR-ÚT ze dne 23. 11. 2017] 

12) Mesa Parts s.r.o., IČO 49612212, Vysokov 112, 549 12 Vysokov 

13) Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5 

Účastníci územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou 
vyhláškou: 

Dle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2  
písm. b) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných 
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: poz. 
par. č. 340, 357, 711, 712/1, 722, 371/3, 784/1, 791, 341/1, 371/2 a 715 vše dle KN v k. ú. Starkoč  
u Vysokova, a dále poz. par. č. 683/3, 687/1, 686/2, 687/5, 657/9, 657/12, 911/1, 683/1, 678/2, 681/1, 
683/2, 683/10, 683/14, 687/4, 657/14, 657/21, 657/22, 681/3, 659/20, 683/12 a 683/16 vše dle KN  
v k. ú. Vysokov; účastníky řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být územním 
rozhodnutím dotčena a níže uvedení vlastníci technické infrastruktury: 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 [vyjádření 
č.j. 587310/18 ze dne 13. 4. 2018; vyjádření č.j. POS 272/18 ze dne 24. 4. 2018] 

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastupuje GridServices, 
s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno [stanovisko zn. 5001663636 ze dne 6. 3. 2018] 

Dotčené orgány – doručení jednotlivě: 

1) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČO 70882525,  
Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí [stanovisko č.j. HSHK-1995-2/2018 (257-NA-OP-2018)  
ze dne 24. 4. 2018]  

2) Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, IČO 61379425, Wilsonova 300/8,  
121 06 Praha 2 [závazné stanovisko zn. MP-SOP2387/17-3/Bj, DUCR-69881/17/Bj,  
ze dne 29. 11. 2017] 

3) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IČO 00272868, Masarykovo náměstí 40,  
547 01 Náchod, odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod [v rámci koordinovaného závazného 
stanoviska sp.zn. 766/2018/VÝST/M/PE, čj. (če.) MUNAC 10022/2018/M/Za/PE, ze dne 8. 2. 2018] 
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4) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (orgán územního plánování),  
IČO 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, odloučené pracoviště Palachova 1303, 
Náchod [v rámci koordinovaného závazného stanoviska sp.zn. 766/2018/VÝST/M/PE,  
čj. (če.) MUNAC 10022/2018/M/Za/PE, ze dne 8. 2. 2018] 

Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup: 

1) Městský úřad Náchod, odbor tajemníka 

2) Obec Studnice, IČO 00273082, Studnice 1, 549 48 Studnice 

3) Obec Vysokov, IČO 00653497, Vysokov 108, 549 12 Vysokov 
 
 
Grafické vyjádření záměru:  
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Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního  
řádu, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost  
doručuje – Městského úřadu Náchod, s vyznačením dne vyvěšení, a současně se zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (jeho součástí je grafické vyjádření záměru). Jelikož jde v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje  
ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den 
vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit  
na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu obdobně. 
 
 
PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU! 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne :  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne :  
 
 
 
 
 
 
[razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a zveřejnění 
písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup] 
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