MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Č.j.: ST/1419/2013/Ve
JID: 58418/2014/muhb

Havlíčkův Brod, dne 1.9.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.11.2013 podala
První telefonní společnost s r.o., IČO 18198872, U Studně 291, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
ROWANET 2011 - CHOTĚBOŘ - HAVLÍČKŮV BROD
Chotěboř, Rozsochatec, Dolní Krupá, Český Dvůr - Knyk, Havlíčkův Brod

(dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálních územích Chotěboř, Rozsochatec, Dolní Krupá u
Havlíčkova Brodu, Český Dvůr, Havlíčkův Brod.
Druh a účel umisťované stavby:
Pro zajištění rychlého a bezpečného propojení datových sítí páteřní sítě ROWANet nutno provést
pokládku trubek pro zafouknutí optických kabelů. Tato liniová stavba bude sloužit jako páteřní
"servisní síť" pro zajištění provozu aktivních prvků sloužících k propojení městských úřadů v
Chotěboři a Havlíčkově Brodě. Jedná se o stavbu podzemního vedení veřejné sítě elektronických
komunikací. Stavba je spojnicí stávajících úseků chrániček optických kabelů v Chotěboři a
Havlíčkově Brodě.
Seznam stavbou dotčených pozemků včetně jejich vlastníků „Seznam pozemků ROWANet 2011 –
Chotěboř – Havlíčkův Brod“ a seznam sousedních pozemků „Seznam sousedních pozemků,
přilehlých ke stavbě“ jsou nedílnými přílohami tohoto rozhodnutí.
Určení prostorového řešení stavby:
Úložná trasa 2 ks HDPE trubky je vedena podél silnice II/344 - cca 13,5 km úsek výkopu většinou
podél silnice II/344. Počet nově připojených objektů k optické síti je 2. Počet položených optických
chrániček je 2. V celé délce trasy bude v počáteční fázi uložena ochranná trubka o průměru 40 mm
z materiálu HDPE, do které bude následně zafoukán tlakovým vzduchem vlastní optický kabel.
Kapacita propojení je 100Mbps s možností kdykoliv rozšířit na 1Gbps.
Při přechodech komunikací, železničních tratí, vodních toků a v blízkosti vzrostlých stromů budou
dle potřeby využity technologie protlaků a řízených podvrtů. Přímé protlaky budou prováděny
strojem ZRO 130 s následným zatažením další ochranné trubky z materiálu HDPE (max. průměr 110
mm). Řízené podvrty v horších podmínkách a na větší vzdálenosti budou prováděny soupravou
VERMEER Navigator D20 X22 s následným zatažením další ochranné trubky z materiálu PE (max.
průměr 110 mm). Uložení kabelů v ochranných trubkách po celé délce trasy umožní případné opravy
optických kabelů, případně posílení trasy, bez provádění zemních prací (výměna kabelu mezi
jednotlivými kabelovými komorami nebo zafoukání dalšího kabelu). Ochranné trubky z materiálu
HDPE v celé délce trasy plní také svoji primární funkci ochrany vlastního optického kabelu, jak před
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přírodními podmínkami, tak před mechanickým poškozením. Použití protlaků nebo podvrtů v
blízkosti stromů, v místech kde není možné dodržet předepsané odstupové vzdálenosti, umožní
šetrný průchod kořenovým systémem.
Trasa kabelu začíná v Chotěboři v ulici Havlíčkova v místě napojení na místní síť optických kabelů,
trasa kabelu končí v Havlíčkově Brodě v ulici U Cihláře (silnice č. I/34), kterou již nebude ani
přecházet směrem do ulice Reynkova. V současné době je připravované prodloužení městské sítě
optických kabelů z ul. Reynkova - vnitřní části na protější stranu obchvatu města (silnice I/34). V
případě včasné realizace prodloužení sítě města je předpoklad napojení trasy ROWANetu na místní
síť optických kabelů v prostoru u odbočky z obchvatu do ulice Reynkova - vnější část.

Stavba komunikačního vedení nevyžaduje podle § 103 odst.1 písm.e) bodu 4. stavebního zákona
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavba musí být prováděna v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Dokončenou
stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat dle § 119 odst.1
stavebního zákona na základě kolaudačního souhlasu.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

Stavba bude umístěna v souladu s výše uvedeným popisem a projektovou dokumentací zpracovanou
PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. v 10/2013, která obsahuje i složku C. Situační výkresy – katastrální
situační výkresy č. C.4.01 – C.4.69 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebních
pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.
Při přípravě a provedení stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních:
 MÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad) – č.j. OZP/2479/2013/RU
z 21.8.2013 – závazné stanovisko – souhlas dle § 17 odst.1 písm.a) vodního zákona
 MÚ Chotěboř, odbor životního prostředí (orgán ochrany zemědělského půdního fondu) – č.j.
MCH-12734/2013/ZP z 8.10.2013 – souhlas s návrhem trasy liniové stavby v k.ú. Chotěboř
 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno – zn. 0987/14-RSM BRNO z 15.4.2014 –
vyjádření k PD pro územní řízení
 Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno – zn. 15581/2013-OŘ BNO-ÚT
ze 23.9.2013 – v zájmovém území se nachází inž.sítě ve správě Správy sdělovací a
zabezpečovací techniky OŘ Brno, dojde ke střetu s el.zařízením ve správě Správy
elektrotechniky a energetiky OŘ Brno
 ČD – Telematika a.s. – zn. 13827/2013 ze 30.7.2013 – při realizaci akce dojde ke styku
s telekomunikačním vedením a zařízením (kabely DK47, 5xn) + Všeobecné podmínky pro
činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.
 Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava – zn. 28880/2013-242/Má/SP-2013/7726 z 31.7.2013 –
stanovisko správce povodí a účastníka řízení
 Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy – č.j. LCR954/002841/2013 ze
28.6.2013 – dojde ke křížení s vodními toky
 ČEZ Distribuce, a.s., Správa energetického majetku – region – zn. 1055655719 ze 23.7.2013 –
Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování
ČEZ Distribuce, a.s. (nadzemní vedení 1 kV – do 35 kV, elektrické stanice do 35/1 kV,
podzemní vedení 1 kV – do 35 kV) + Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech
podzemních vedení, nadzemních vedení, elektrických stanic
 RWE Distribuční služby, s.r.o., odd.reg.oper.správy sítí Pardubice – zn. 5000823287 ze
12.8.2013 – v zájmovém prostoru stavby dojde dotyku s plynovody STL PE d 50,63,90 a 110 +
STL plynovodními přípojkami
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 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. – zn. 2123/215/13/Vl. z 11.11.2013 – v trase dojde
k souběhům a křížení (Vlkovsko - s přivaděčem vody Želivka ocel DN 500, Český Dvůr –
přívodný řad ocel DN 350 na vodojem Havlíčkův Brod, křížení s jeho odbočením ocel DN 350
ke Knyku, přivaděč vody ocel DN 350 v Rozsochatci, Chotěboř – křížení s vodovodním řadem
PVC 225)
 Technické služby Havlíčkův Brod – ze 7.11.2013 – vytyčení veřejného osvětlení, technické
podmínky pro zásahy v chodnících a komunikacích
 Telefónica Czech Republic, a.s. – č.j. 601437/13 z 18.6.2013 – v zájmovém území dojde ke
střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica + Všeobecné podmínky ochrany
SEK společnosti Telefónica
 Nej TV a.s. – č.j. HB 066/13 z 1.10.2013 – v zájmovém území dojde ke střetu se sítí
elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s. + Všeobecné podmínky ochrany SEK
společnosti Nej TV a.s.
 MERO ČR, a.s. – č.j. 2013/10/10-1 ze 3.10.2013 – v uvedené oblasti se nachází ropovod DN
500, DOK a ropovod IRČ DN 500
 UPC Česká republika, s.r.o. – č.j. E004355/13 ze 6.11.2013 – ve staveništi stavby se nachází
vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo + Všeobecné podmínky ochrany VVKS
společnosti UPC
 ČEPRO a.s. – č.j. S1-2/298/13 ze 13.11.2013 – zájmovým územím prochází produktovod
(křížení v k.ú. Český Dvůr)
 NET4GAS, s.r.o. – zn. 3656/14/OVP/Z z 19.5.2014 – dotčená plynárenská zařízení: 2x VTL
plynovod nad 40 barů DN 900, VTL plynovod nad 40 barů DN 1000, dotčená telekomunikační
zařízení: metalický kabel, optický kabel
 itself s.r.o. – č. 13/003648a ze 20.1.2014 – nachází optická telekomunikační trasa, v úseku
Český Dvůr – Chotěboř územní rozhodnutí o umístění optické trasy, návrh spolupráce při
realizaci stavby
Při přípravě a realizaci stavby budou splněny podmínky města Havlíčkův Brod, odboru správy
majetku, stanovené ve vyjádření zn. OSM/1223/2013/MB z 31.5.2013:
 Veřejné prostranství bude možné užívat až po splnění podmínek obecně závazné vyhlášky č.
4/2011.
 Pozemky budou uvedeny do původního stavu a tyto úpravy pozemků předány zástupci správce
komunikací a ostatních ploch Technickým službám Havlíčkův Brod.
Při přípravě stavby bude splněna podmínka MÚ Havlíčkův Brod, odboru dopravy stanovená ve
vyjádření č.j. DOP/4107/2013/JBAR ze 26.9.2013:
 Minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací požádat o povolení těchto prací tak, jak
ukládá ustanovení § 25 odst.6 písm.c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
Při přípravě stavby bude splněna podmínka MÚ Chotěboř, odboru dopravy a vnitřních věcí,
stanovená ve vyjádření zn. MCH_10725/2013/ODaVV ze 13.9.2013:
 Před realizací stavby požádat o zvláštní užívání k provádění stavebních prací dle § 25 odst.6
písm.c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Při přípravě stavby bude splněna podmínka Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územního
odboru Havlíčkův Brod, dopravního inspektorátu, stanovená ve stanovisku č.j. KRPJ-103927-1/ČJ2013-161606 z 11.10.2013:
 Před prováděním stavebních prací požádat o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace
pro stavební práce.
Při realizaci stavby budou splněny podmínky Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha,
stanovené v souhlasu ke zřízení stavby zn. MP-SOP1809/13-2/So ze 12.11.2013:
 Případné změny projektové dokumentace předem projednat.
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
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 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.
 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad
vydává podle § 7 odst.3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při realizaci stavby budou splněny podmínky MÚ Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí
(orgán ochrany přírody), stanovené v závazném stanovisku č.j. OŽP/2951/2013/Be ze 20.11.2013 –
souhlas se zásahem do významných krajinných prvků – drobných vodních toků:
 Dřeviny v blízkosti stavby budou ochráněny dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména
dle článků 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při
navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
 Výkopová zemina nebude ukládána na břehy vodních toků, aby nedošlo k jejímu splavení do
koryta.
9. Při realizaci stavby budou splněny podmínky MÚ Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí
(orgán ochrany zemědělského půdního fondu), stanovené v závazném stanovisku č.j.
OZP/2791/2013/RA ze 17.10.2013 – souhlas k návrhu trasy liniové stavby:
 Žadatel je povinen při provádění prací a stavební činnosti na pozemcích, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), řídit se zásadami zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat podmínky § 4 a § 8
zákona, zejména:
 vstup na pozemky, které jsou součástí ZPF, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán
se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k
zabránění vzniku škod na zemědělských kulturách,
 investor dodrží šíři pracovního pruhu max. 3 m. Ornice bude skrývána pouze nad vlastní rýhou
pokládaného kabelu v šíři pruhu 0,5 m. Svrchní kulturní vrstva půdy bude skryta v šíři pruhu 1 m,
kde bude odkládána výkopová zemina. Svrchní kulturní vrstva půdy bude uložena na ornici tak,
aby nedocházelo k mísení svrchní kulturní vrstvy půdy s výkopovou zeminou. Po ukončení prací
budou pozemky uvedeny do původního stavu,
 provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu,
 provádět stavební práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
 učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících ZPF a
vegetační kryt,
 investor je povinen na vlastní náklad učinit taková opatření, aby výstavbou trasy nebylo
znemožněno řádné obhospodařování dotčených pozemků, včetně těch, u kterých dojde k narušení
melioračních zařízení.
10. Při přípravě a realizaci stavby budou splněny podmínky MÚ Havlíčkův Brod, odboru životního
prostředí (orgán státní správy na úseku lesního hospodářství), stanovené v závazném stanovisku zn.
OZP/2723/2013/SB ze 22.10.2013 – souhlasu s návrhem akce na přímo dotčených pozemcích
určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) a v ochranném pásmu do 50 m od PUPFL:
 Stavbou budou přímo dotčeny pouze PUPFL parc.č. 132/1, 958/12, 958/11 k.ú. Dolní Krupá u
Havlíčkova Brodu v rozsahu nezbytně nutném k výstavbě.
 Vstup na pozemky, které jsou součástí PUPFL, musí být v dostatečném časovém předstihu
projednán se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna
opatření k zabránění vzniku škod na lesních pozemcích.
 Výkopový materiál (vzniklý při stavbě) bude použit na urovnání terénu v místě stavby, v případě
jeho přebytku bude z PUPFL odstraněn.
 Sousední PUPFL nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebního materiálu a v souvislosti
s pracemi nedojde k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů lesních dřevin.
 Při vlastní realizaci nedojde k úniku provozních kapalin a látek poškozujících les a životní
prostředí.
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 Před zahájením stavby bude tím, v jehož zájmu má k odnětí dojít, požádáno o dočasné odnětí
částí předmětných lesních pozemků po dobu provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 77/1996
Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Při realizaci stavby budou splněny podmínky MÚ Chotěboř, odboru životního prostředí, stanovené
ve vyjádření č.j. MCH-10723/2013/ZP ze 27.8.2013:
 Odpady z pokládky optického kabelu budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a
budou přednostně předány k využití a nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné
osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu nebo odstranění odpadů (ustanovení § 12 odst.3 a 4
zákona o odpadech). Odpadem se rozumí i výkopová zemina vytěžená během stavební činnosti,
která není využita k terénním úpravám v rámci stavby.
 Ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy doklady o jejich využití popř. odstranění.
 Travnaté pozemky sloužící jako veřejná zeleň uvést do původního stavu.
Při realizaci stavby budou splněny podmínky MÚ Chotěboř, odboru životního prostředí (orgán státní
správy lesů), stanovené v závazném stanovisku zn. MCH-12758/2013/ŽP-2 ze 26.9.2013 – souhlasu
k vydání územního rozhodnutí stavby, kterou bude dotčen pozemek do 50 m od okraje lesa parc.č.
3560 k.ú. Chotěboř:
 Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebních materiálů.
 V souvislosti se stavbou nedojde k poškození lesních dřevin ani povrchu půdy pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
V případě realizace úseku stavby i přes silnici č. I/34 v Havlíčkově Brodě budou při přípravě a
realizaci stavby splněny podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava, stanovené ve
vyjádření č.j. 2638/ŘSD/39200/2013 z 9.9.2013:
 Investor požádá na KÚ Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství o vydání
povolení k umístění inženýrských sítí.
 Před zahájením stavebních prací požádá investor na KÚ Kraje Vysočina, odboru dopravy a
silničního hospodářství o vydání zvláštního užívání k provádění prací.
 Před zahájením stavebních prací uzavře investor s ŘSD ČR, Správou Jihlava smlouvu o
pronájmu stavby silnice I.třídy a uhradí nájemné (pokud dojde k záboru stavby silnice).
 V zájmovém území se nachází odvodnění silnice, v majetku ŘSD ČR je kanalizační řad, silniční
vpusti včetně přípojek. Křížení silnice bude provedeno protlakem v silničním pozemku v cca km
118,830, kde bude uložena roura HDPE 110 min. 1,2 m pod úrovní vozovky dle požadavků ČSN
73 6005. Startovací jámy budou zřízeny mimo silniční pozemek a výkopek nebude ukládán na
silnici.
 Stavební práce bude zhotovitel provádět za provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
silničního provozu. Případné dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude
osazeno dle požadavků Policie ČR, dopravního inspektorátu a na náklady investora dle TP 66
MDS.
Při realizaci stavby bude splněna podmínka města Havlíčkův Brod, odboru správy majetku,
stanovená ve vyjádření zn. OSM/1219/2013/Ku-3 ze 6.6.2013:
 Bude zajištěno, aby nedošlo ke znečištění koryta vodního toku (Cihlářský potok) výkopovým
materiálem, nebezpečnými látkami škodlivými vodám, obzvláště pak ropnými látkami.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
První telefonní společnost s r.o., U Studně 291, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 1
Odůvodnění:
Dne 7.3.2012 stanovil Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, že
řízení pro stavební záměr v územním obvodu dvou stavebních úřadů (Chotěboř a Havlíčkův Brod)
provede stavební úřad Městského úřadu Havlíčkův Brod.
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Dne 20.11.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žadatel je držitelem
osvědčení č.164 od Českého telekomunikačního úřadu, potvrzující, že tato osoba předložila podle § 13
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících předpisů
(zákon o elektronických komunikacích) oznámení výkonu komunikační činnosti, která je podle § 8 tohoto
zákona podnikáním v elektronických komunikacích.
Stanovení okruhu účastníků územního řízení:
účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona: První telefonní společnost s r.o., Město Havlíčkův
Brod, Město Chotěboř, Obec Rozsochatec, Obec Dolní Krupá, Obec Knyk,
účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona: Metropolitní s.r.o., itself s.r.o., Kraj Vysočina,
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jana Gräfová, Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, Ing. Vlastislav Mácha, Jaroslava Sysrová, Zdenka Trojanová, Povodí
Vltavy, s.p., SPOLAGRO CZ, s.r.o., České dráhy, a.s., Zdeňka Haláková, Dezider Šárišský, Jan Polcar,
nar.1950, Stanislava Polcarová, Ludmila Hoková, Petr Vaňkát, Eva Vaňkátová, Petr Tříska, Jolana
Třísková, Jiří Cakl, Ing. Petr Niedermertl, Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s., JUDr. Josef Hlaváč,
Martin Fait, Radana Králová, Římskokatolická farnost Dolní Krupá, Jaroslav Jeřábek, Václava Borovská,
Jaroslava Žáková, Věra Klečanská, Václav Klečanský, Jan Tesař, Květoslava Tesařová, POTRAVINY
VYSOČINA s.r.o., Ing. Robert Málek, Ředitelství silnic a dálnic ČR - účastníci uvedeni i v seznamu
stavbou dotčených pozemků a jejich vlastníků „Seznam pozemků ROWANet 2011 – Chotěboř –
Havlíčkův Brod“, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí
účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona: ČD - Telematika a.s., Lesy České republiky,
s.p., Správa toků, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod, a. s., Technické služby Havlíčkův Brod, Telefónica Czech Republic, a.s.,
Nej TV a.s., MERO ČR, a.s., UPC Česká republika, s.r.o., ČEPRO, a.s., NET4GAS, s.r.o.,
+ vlastníci sousedních pozemků – viz. seznam sousedních pozemků „Seznam sousedních pozemků,
přilehlých ke stavbě“, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí
Stavební úřad oznámil dle § 87 odst.1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou ze 20.1.2014 zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil
ústní jednání na den 24.2.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost nepodala žádné připomínky.
Dotčené orgány státní správy vydaly před vydáním územního rozhodnutí tato rozhodnutí ke stavbě:
 MÚ Havlíčkův Brod, odbor dopravy – č.j. DOP/1736/2014/JTE z 9.4.2014 – povolení zvláštního
užívání komunikace – umístění inž.sítí v silničním pozemku silnic č. II/344, III/3442, 34410 – příčné
přechody (podvrty) a podélné souběhy
 MÚ Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí – č.j. MCH_7443/2014/ODaVV z 5.6.2014 – povolení
zvláštního užívání komunikace – umístění inž.sítí v silničním pozemku silnice č. II/344 - příčné
přechody (podvrty) a podélné souběhy
 MÚ Chotěboř, odbor životního prostředí – č.j. MCH-10991/2013/ZP-9 ze 28.8.2013 – souhlas
vodoprávního úřadu dle § 17 odst.1 písm.a) zákona o vodách ke stavbě – k přechodu trasy optického
kabelu pode dnem Břevnického potoka v k.ú. Chotěboř
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Umístění stavby je v souladu se schválenými územně plánovacími dokumentaci stavbou dotčených
administrativních územích obcí. Stavba není v rozporu s Územním plánem sídelního útvaru Havlíčkův
Brod, který byl schválen dne 26.6.1995, Územním plánem Knyk, který nabyl účinnosti dne 30.9.2008,
Územním plánem Dolní Krupá, který nabyl účinnosti dne 29.11.2008 a Územním plánem Rozsochatec,
který nabyl účinnosti dne 26.12.2008. Záměr stavby komunikačního vedení je navržen ve více funkčních
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plochách územních plánů, stavba technické vybavenosti je v těchto funkčních plochách možná a tedy
navržena v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.
Záměr stavby v katastrálním území Chotěboř je navržen ve funkčních plochách SM – plochy smíšené
nezastavěného území – zemědělské, P – plochy zemědělské, TO – plochy pro technickou infrastrukturu,
DZ – plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava Územního plánu Chotěboř, který vydalo
Zastupitelstvo města Chotěboř dne 29.9.2010. Ve všech uvedených typech ploch je stavba přípustná.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis, v případě projednávání umístění stavby veřejnou vyhláškou
bude podáno odvolání v 50 stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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.
Bohumil Veselý
referent stavebního úřadu

otisk úředního razítka
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen.
Příloha:
 ověřená dokumentace (podle § 92 odst.4 stavebního zákona) – bude zaslána žadateli a MÚ Chotěboř,
stavebnímu úřadu po nabytí právní moci rozhodnutí
Obdrží:
navrhovatel - žadatel
První telefonní společnost s r.o., IDDS: zsh7hs8
další účastníci
Město Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub
Město Chotěboř, IDDS: 94ubfm7
Obec Rozsochatec, IDDS: ii8ax4a
Obec Dolní Krupá, IDDS: mewa92j
Obec Knyk, IDDS: tx3av77
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení technicko - správní v
Havlíčkově Brodě, IDDS: 3qdnp8g
Jana Gräfová, Mlýnská č.p. 325, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem 16
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

Č.j. ST/1419/2013/Ve-8

str. 8

Ing. Vlastislav Mácha, Spojilská č.p. 1153, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Jaroslava Sysrová, Dobkov č.p. 37, 583 01 Chotěboř
Zdenka Trojanová, Hodonín č.p. 19, 538 25 Nasavrky
Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
SPOLAGRO CZ, s.r.o., IDDS: hkb3p6m
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf
Zdeňka Haláková, Rozsochatec č.p. 74, 582 72 Rozsochatec
Dezider Šárišský, Dolní Krupá č.p. 73, 582 71 Dolní Krupá u Havl.Brodu
Jan Polcar, nar.1950, Dolní Krupá č.p. 34, 582 71 Dolní Krupá u Havl.Brodu
Stanislava Polcarová, Dolní Krupá č.p. 34, 582 71 Dolní Krupá u Havl.Brodu
Ludmila Hoková, Sklářská č.p. 758, 582 91 Světlá nad Sázavou
Petr Vaňkát, Trčkova č.p. 288, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Eva Vaňkátová, Dolní Krupá č.p. 7, 582 71 Dolní Krupá u Havl.Brodu
Petr Tříska, Dolní Krupá č.p. 13, 582 71 Dolní Krupá u Havl.Brodu
Jolana Třísková, Dolní Krupá č.p. 13, 582 71 Dolní Krupá u Havl.Brodu
Jiří Cakl, Dolní Krupá č.p. 27, 582 71 Dolní Krupá u Havl.Brodu
Ing. Petr Niedermertl, Velká Losenice č.p. 8, 592 11 Velká Losenice
Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s., IDDS: 5rig494
JUDr. Josef Hlaváč, Vodičkova č.p. 699/28, 110 00 Praha 1-Nové Město – neznámý pobyt, doručování
dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou
Martin Fait, Jiráskova č.p. 1260, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Radana Králová, Běleč č.p. 40, 391 43 Mladá Vožice
Římskokatolická farnost Dolní Krupá, Česká Bělá č.p. 74, 582 61 Česká Bělá
Jaroslav Jeřábek, Dolní Krupá č.p. 88, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Václava Borovská, Český Dvůr č.p. 112, Knyk, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jaroslava Žáková, Věž č.p. 125, 582 56 Věž
Věra Klečanská, Český Dvůr č.p. 116, Knyk, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Václav Klečanský, Český Dvůr č.p. 116, Knyk, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jan Tesař, Český Dvůr č.p. 101, Knyk, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Květoslava Tesařová, Český Dvůr č.p. 101, Knyk, 580 01 Havlíčkův Brod 1
POTRAVINY VYSOČINA s.r.o., IDDS: f7rt738
Ing. Robert Málek, Na Balkáně č.p. 61, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Metropolitní s.r.o., IDDS: f2wmgeu
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona - účastníkům se podle § 92, odst. 3
stavebního zákona rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou:
ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, IDDS: dgzdjrp
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IDDS: z9egxzy
Technické služby Havlíčkův Brod, IDDS: 8wfk9w2
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Nej TV a.s., Evidence sítí, Třinec, IDDS: yhjuida
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
ČEPRO, a.s., Dálkovod II, Šlapanov, IDDS: hk3cdqj
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
dalším účastníkům se podle § 92, odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou:
- účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm.b, stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků –
viz. „Seznam sousedních pozemků, přilehlých ke stavbě“, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí
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dotčené orgány
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS: 5uvbfub
Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a vnitřních věcí, IDDS: 94ubfm7
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub
Městský úřad Chotěboř, Odbor životního prostředí, IDDS: 94ubfm7
Městský úřad Chotěboř, Stavební úřad, IDDS: 94ubfm7
dále obdrží
(včetně 2 příloh: seznam stavbou dotčených pozemků „Seznam pozemků ROWANet 2011 –
Chotěboř – Havlíčkův Brod“ a seznam sousedních pozemků „Seznam sousedních pozemků,
přilehlých ke stavbě“)
Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna – vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně
15 dnů, včetně způsobu umožňujícímu dálkový přístup
Městský úřad Chotěboř
Obecní úřad Rozsochatec
Obecní úřad Dolní Krupá
Obecní úřad Knyk
- k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů včetně zveřejnění
způsobem umožňující dálkový přístup – doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky zaslat bezodkladně zpět
stavebnímu úřadu

