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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
Sp.zn.:  KS 14891/2018/VÝST/M 
Čj.(Če.): MUNAC55257/2019 
Vyřizuje:  Josef Martinek  
Tel./mobil: 491405412 
E-mail:   j.martinek@mestonachod.cz 
 
Datum: 28.6.2019 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

č. 65 / 2019-2 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), obdržel dne 14.11.2018 žádost o územní souhlas Ing. Ladislava 
Rudolfa * 17.11.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují zastoupen Ing. Václavem Pohlem 
* 6.20.1969, Padolí 188, Hronov - Zbečník a to pro stavbu nazvanou “OPTICKÁ SÍŤ RUDOLF-NET 
NÁCHOD – KARLŮV KOPEC” na p.p.č. 586/1, 594/44, 570/28 a 586/10 dle KN v k. ú. Běloves. 
Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na 
základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 92 stavebního zákona a podle ustanovení § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů,   

rozhodnutí o umístění stavby 
nazvané “OPTICKÁ SÍŤ RUDOLF-NET V Třešinkách” na p.p.č. 586/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 
594/44 a 586/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 570/28 (ostatní plocha – jiná plocha) dle KN 
v k. ú. Běloves 
 
Účastníkem územního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (správní řád) je  

Ing. Ladislav Rudolf * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují 
MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod  

 
Pro ochranu území, další přípravu a realizaci záměru popřípadě užívání stavby se stanoví v souladu s 
ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona následující podmínky:  
1. Nové vedení optického kabelu (uložen v chráničkách Kopoflex 70) – délka 370m - na p.p.č. 
586/1, 594/44, 570/28 a 586/10 dle KN v k. ú. Běloves. Umístění stavby je patrné z katastrálního 
situačního výkresu č. přílohy C.2, v měř. 1 : 500, č. 1337 06 18.  
2. Nové vedení optického kabelu (v chráničce Kopoflex 70) bude vedeno v p.p.č. 586/1 od 
jihozápadní strany ve vzdálenosti 8,5m od jižního rohu st.p.č. 445 (čp. 337) v p.p.č. 586/1 a bude vedeno 
ve vzdálenosti 5m od severního rohu severovýchodní strany ke st.p.č. 442 (čp. 340), ve vzdálenosti 5m 
od jižního rohu jižní strany ke st.p.č. 442 (čp. 340) a ve vzdálenosti 7,4m od jihozápadního rohu st.p.č. 
443 a povede podél západní stěny ve vzdálenosti 2m a podél severní stěny ve vzdálenosti 3,5m přes 
p.p.č. 594/44 dle KN v k. ú. Běloves. Dále povede v p.p.č. 570/28 ke st.p.č. 446 (čp. 336) ve 
vzdálenosti 4,7m od jižního rohu, dále povede ke st.p.č. 447 ve vzdálenosti 9m od západního rohu a 
povede ve vzdálenosti 2m od západní strany st.p.č. 447 a ke st.p.č. 448 (čp. 334) ve vzdálenosti 2m 
od severního rohu a povede ve vzdálenosti min. 0,8m podél p.p.č. 594/44 dle KN v k. ú. Běloves a 
povede v p.p.č. 586/10 dle KN v k. ú. Běloves ke st.p.č. 452 (čp. 333) ve vzdálenosti 7,4m od 
severního rohu st.p.č. 452 dle KN v k. ú. Běloves, ke st.p.č. 451 (čp. 332) ve vzdálenosti 7,4m od 
severního rohu st.p.č. 451 dle KN v k. ú. Běloves, ke st.p.č. 450 (čp. 331) ve vzdálenosti 7,4m od 
severního rohu st.p.č. 450 dle KN v k. ú. Běloves, podél st.p.č. 452, 451 a 450 ve vzdálenosti 3m a 
kabelová komora KK bude umístěna na p.p.č. 586/10 ve vzdálenosti 3m od st.p.č. 450 a ve 
vzdálenosti 7,4m od severního rohu st.p.č. 450 dle KN v k. ú. Běloves.  
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3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část p.p.č. 586/1, 
594/44, 570/28 a 586/10 dle KN v k. ú. Běloves. Do dalších pozemkových parcel nebude žádným 
způsobem zasahováno. 
4. Dle § 92 odst 1 musí být dokumentace pro provádění stavby zpracována vždy u stavebních 
záměrů podle § 103 odst. písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona. 
5. Hlučnost prací nesmí překročit limity stanovené platnými hygienickými předpisy. 
6. Na stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti 
požadované v ustanovení § 156 stavebního zákona. 
7. Po skončení prací budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
8. Stavba bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci od 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.4.2018, zn. 1097921427, tj: 

 Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s. 

 Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle 
platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 (34 3100) a podmínky uvedené 
v souladu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení. 

 Nesmí být snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty 
stanovené PNE 33 3302 a PNE 33 3301. 

 Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů. 
 Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich 

provozování a údržbu. 
 Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 

Linku pro hlášení poruch 800 850 860.  

9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky společnosti České telekomunikační 
infrastruktury, a.s. (dále jen „CETIN a.s.“) uvedené v jejich stanovení podmínek ochrany sítě 
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., ze dne 10.9.2018, č.j.: 568551/18, tj.: 

 stavebník nebo jím pověřená třetí osoby je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany 
sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“), které jsou nedílnou součástí výše uvedeného 
vyjádření, 

 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 § 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 

 pro účely přeložení SEK dle předešlého bodu je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK 

 pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 
6005, 

 nové IS (inženýrské sítě) nesmí být v souběhu uloženy nad SEK 
 při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebi jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK, 
 před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK, 
 při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je vlastník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 
uspořádání SEK. Odkryté SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit 
proti prověšení, poškození a odcizení 

 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochranné folie apod.). 
v případě poškození nebo odstranění je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu 

 před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti 
CETIN a.s. ke kontrole. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby (ke kolaudačnímu souhlasu 
stavby) je stavebník povinen doložit zápis o provedených kontrolách dotčených SEK, 
potvrzený pracovníkem ochrany sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. 

10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodovody a 
kanalizace Náchod, a.s. ze dne 16.5.2018, zn. 18-02083: 

 Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s.  
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 V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě VaK Náchod, 
a.s. musí být zachována stávající niveleta povrchu. 

 Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektujte příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 
73 6005. 

 Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením VaK Náchod, a.s. dodržte minimální 
odsouhlasený vodorovný odstup 1,5m. 

 Nový kabel uložený v souběhu se stávajícím řadem v menší vzdálenosti než 1,5m bude uložen 
tak, aby se nacházel na vnější straně již jiného uloženého vedení (potrubí VaK Náchod – 
stávající kabel / potrubí – nový kabel) – pokud se zde jiné vedení nenachází 

 Při souběhu vodovodního a kanalizačního řadu s kabelem v menší vzdálenosti než 1,5m bude 
kabel uložen do stejné hloubky jako je zájmové vedení VaK Náchod a.s., o tomto bude proveden 
samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku s odsouhlasením ved. stř. 
vodovodů Vak Náchod a.s. a u kanalizace s vedoucím provozu kanalizace VaK Náchod a.s. 

 Ve vzdálenosti do 2,0 metrů od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné 
stavby – sloupy, ploty, pojistkové a rozpojovací skříně atd. 

 Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo 
vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: 
do průměru 500 mm včetně - 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo 
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.. 

 Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1m od vodovodního nebo 
kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na 
náklady investora stavby vyměněn. 

 Požadujeme provedení kontroly souběhu a křížení před zásypem, u vodovodu s vedoucím 
provozního střediska vodovodů a u kanalizace s vedoucím provozu kanalizace VaK Náchod a.s.. 
O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního 
deníku. 

 Jsou-li nové inženýrské sítě ukládány do protlaku a kříží kanalizační zařízení, bude nejpozději 
k jejich kolaudaci provedena kontrola kanalizace kamerou a předložen VaK Náchod a.s. video 
záznam z uvedené kontroly. 

 Data s digitálním zaměření kabelu budou nejpozději ke kolaudaci (zahájení užívání) předána VaK 
Náchod a.s. 

 Po dokončení stavby VaK Náchod a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových 
rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ve 
správě VaK Náchod a.s. případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude VaK 
Náchod a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu. 

11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GridServices, 
s.r.o. ze dne 3.5.2018, zn. 5001703919: 

 Za stavební činnost 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.) 

 Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisko. 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. 

 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.vz 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 
považujeme za zahájení stavební činnosti. 

 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. 

 Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

http://www.gridservices.vz/
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 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. 

 Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

 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. 

 Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 
nebo plynovodních přípojek (vč. Izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) telefon 1239. 

 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 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 plynovodní 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. 

 Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazení výstražná fólie žluté barvy, 
vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

 Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

 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. 

 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

 Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

 Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení. 

12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Technické 
služby Náchod, s.r.o. ze dne 3.5.2018: 

 Před započetím prací budou vytyčeny trasy podzemního vedení a převzetí kabelů před zásypem 
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti N_SYS, s.r.o. 
ze dne 12.3.2019, čj. 20190515-01-TR 

 Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistí, že dojde ke střetu se 
SEK nebo Ochranným pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany 
SEK společnosti „N_SYS s.r.o.“ a vyzvat společnost „N_SYS s.r.o.“ ke stanovení 
konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, 
pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“) 

 Přeložení SEK zajistí společnost „N_SYS s.r.o.“, Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti „N_SYS s.r.o.“ veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Pro přeložení SEK 
je stavebník povinen uzavřít se společností „N_SYS s.r.o.“ Smlouvu o realizaci přeložky 
SEK. 

 Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, 
povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytyčení nutno uvést Číslo jednací tohoto Vyjádření, 
vytyčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností. 

http://www.gridservices.cz/
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 Společnost „N_SYS s.r.o.“ prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové 
území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. 

 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, 
pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti 
vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností 

14. Při provádění stavby musí být dodrženo rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a 
silničního hospodářství ze dne 10.12.2018, Sp.zn.: KS 14136/DSH/IR, tj.: 

 Minimálně jeden měsíc před zahájením prací v tělese komunikací, požádá investor odbor 
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace pro provádění stavebních prací a o stanovení dopravného značení. 

 Žádost bude doložena souhlasem vlastníka komunikace a bude obsahovat náležitosti stanovené 
ve vyhl. MDS č. 104/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 5, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích 

 Vedení bude uloženo dle platné prostorové normy ČSN 73 6005 
 Projektová dokumentace bude obsahovat přesné okótování zásahů do místní komunikace 
 Před vlastním zásahem do komunikace bude uzavřena s TS Náchod s.r.o. smlouva 
 Provozováním uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu na příslušné místní komunikaci a nesmí být narušena funkce odvodňovacího zařízení 
komunikace 

 Umístění inženýrských sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci dotčené místní 
komunikace a nesmí ztěžovat provádění údržby 

 Toto uložení vedení se povoluje do doby životnosti vedení 
 Při stavebních pracech na komunikaci, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník 

vedení povinen na výzvu vlastníka místní komunikace zajistit bezúplatně potřebné doklady a 
odborný dozor. 

 Bude dodržen obsah souhlasu vlastníka pozemků Města Náchod ze dne 26. 11. 2018, pod čj. 
MUNAC 85724/2018/SMF/TZ/7283. 

15. Dle § 103 odst. 1 písm e) č. 4 výše uvedená stavba optického vedení nevyžaduje stavební 
povolení, ani ohlášení a lze ji realizovat na základě tohoto územního rozhodnutí ( po nabytí právní moci) 
16. Dle ustanovení § 2i zákona č. 416/2009Sb. lze dokončená předmětná stavba nevyžaduje 
kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání 
stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci 
skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené 
dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby. 
 

Odůvodnění 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), obdržel dne 14.11.2018 žádost o územní souhlas Ing. Ladislava 
Rudolfa * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují zastoupen Ing. Václavem Pohlem * 
6.20.1969, Padolí 188, Hronov - Zbečník a to pro stavbu nazvanou “OPTICKÁ SÍŤ RUDOLF-NET 
NÁCHOD – KARLŮV KOPEC” na p.p.č. 586/1, 594/44, 570/28 a 586/10 dle KN v k. ú. Běloves, 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. 
 
Dne 17.5.2019 oznámil v souladu s ustanovením § 87, odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního 
řízení veřejnou vyhláškou. Protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle téhož ustanovení stavebního zákona od ústního 
jednání a současně stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohli účastníci řízení 
uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Protože se jednalo o řízení s velkým počtem 
účastníků, uvědomil stavební úřad účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou v souladu s 
ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 20.5. 2018 a současně 
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou. 
Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení. 
Účastníkem územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel, tj. Ing. 
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Ladislava Rudolfa * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují zastoupen Ing. Václavem 
Pohlem * 6.20.1969, Padolí 188, Hronov - Zbečník.  
Účastníkem územního řízení je Město Náchod, IČO 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 
01 Náchod dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jako obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn a odst. 2 písm. a) vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný 
záměr uskutečněn.  
Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) jsou účastníky územního řízení vlastníci sousedních pozemků a 
staveb, tito jsou dle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších 
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí: st.p.č. 450 (čp. 331), 451 (čp. 332), 452 (čp. 333), 448 (čp. 334), 447 
(čp. 335), 446 (čp. 336), 442 (čp. 340), 443 (čp. 339), 444 (čp. 338) a 445 (čp. 337), vše dle KN v k. ú. 
Běloves.  
Účastníky řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím 
dotčena, a níže uvedení vlastníci technické infrastruktury:  
 ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 IČ04084063 
 GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ 27295567  
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod IČ 48172928  
 Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 
 N_SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 
 
Doklady, prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku stavební úřad nepožadoval a sám ověřil v 
katastru nemovitostí existenci takových práv podle výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveným dálkovým 
přístupem.  
Bylo prokázáno, že vlastníkem  
- LV 10001 - Město Náchod, IČO 00272868 – p.p.č. 586/1, 594/44, 570/28 a 586/10 dle KN v k. ú. 

Běloves 
 
Žádost obsahovala kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje 
dotčených pozemků a staveb.  
K žádosti žadatel připojil: 
 ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření – zn. 0100895462 ze dne 21.3.2018 a zn. 1097921427 ze dne 

14.4.2018; 
 Telco Pro Services, a.s. – vyjádření - zn. 0200728368 ze dne 21.3.2018; 
 Česká telekomunikační infrastruktura,a.s. – vyjádření – čj. 568551/18 ze dne 21.3.2018; čj. 

POS 313/18/Sej ze dne 10.9.2018, čj. 711755/18 ze dne 21.9.2018; 
 Vodovody a kanalizace Náchod a.s. – vyjádření – zn. 18-02083 ze dne 16.5.2018; 
 GridServices, s.r.o. – vyjádření – zn. 5001703919 ze dne 3.5.2018; 
 Technické služby Náchod, s.r.o. – vyjádření - ze dne 3.5.2018; 
 N_SYS s.r.o. – vyjádření – čj. 20190515-01-TR; 
 MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868 – souhlas - KS 13890/2018/SMF ze dne 26.11.2018; 
 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí KS 14136/2018/DSH/IR 

ze dne 10.12.2018 – ev.č. 345/18 
Součástí projektové dokumentace jsou stanoviska vlastníků technické infrastruktury, jejichž zařízení se 
mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnosti:  

 ČEZ Distribuce, a.s.,  
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,  
 GasNet s.r.o.,  
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,  
 Technické služby Náchod, s.r.o. 

jejichž podmínky je třeba dodržet. 
 
Součástí bylo posouzení souladu záměru s platným územním plánem Náchod vydaným Zastupitelstvem 
města Náchod dne 20.6.2016 formou opatření obecné povahy č. 1/2016 s datem účinnosti 7.7.2016. 
Záměr žadatele se dle grafické části platného územního plánu Náchod nachází: 
- v ploše veřejných prostranství - PV, kdy z popisové části územního plánu vyplývá, že toto území 

slouží hlavně jako plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a 
komunikační funkci. Přípustná využití jsou pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické 
infrastruktury 
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- v ploše bydlení – v bytových domech - BH, kdy z popisové části územního plánu vyplývá, že toto 
území slouží hlavně pro bydlení v bytových domech. Přípustná využití jsou pozemky, stavby a 
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

 
Z tohoto důvodu dospěl stavební úřad k závěru, že projednávaná stavba optického kabelu“OPTICKÁ SÍŤ 
RUDOLF-NET NÁCHOD – KARLŮV KOPEC” bude sloužit k technickému vybavení v daném území a 
není v rozporu s cíli a záměry sledovanými platným Územním plánem Náchoda. 
Stavební úřad posoudil předloženou žádost podle ustanovení § 90 stavebního zákona, a dospěl k závěru, 
že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, a s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a se stanovisky dotčených 
orgánů, jejichž podmínky byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Dále stavební 
úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí. Stavební úřad tak v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona 
vydáním tohoto rozhodnutí schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro jeho další přípravu a 
realizaci.   

Poučení 
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí v souladu s ustanovením § 93, odst. 1 stavebního zákona 2 
roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou 
žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí nepozbývá 
platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení 
nebo jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho 
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Rovněž nepozbývá 
platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s realizací stavby v případech, kdy se povolovací 
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.  
Rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, 
ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.  
Podle ustanovení § 83, odst. 1 správního řádu, činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Odvolání lze podat poté, co bylo rozhodnutí vydáno a to ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, 
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a 
územního plánování. Pro účastníky řízení je dnem oznámení a tedy rozhodným počátkem běhu 15-ti 
denní lhůty, den doručení písemnosti. 
 

 

Otisk úředního razítka 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
Správní poplatek číslo 99/2019: 
Byl vyměřen podle části I, položky 17, odst. 1  sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč, a byl zaplacen dne 24.6.2019 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  8 / 0 / 0 
PID MUNAX00LW2BY 
 
Rozdělovník: 
Účastník územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – doručení podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:  
1. Ing. Ladislav Rudolf * 17.5.1980, Rudolf-net.cz, Bukovice 5, Police nad Metují  

zastoupen Ing. Václavem Pohlem * 6.20.1969, Padolí 188, Hronov - Zbečník 
Účastník územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – doručení podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě: 
2. MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod  
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona a dotčené orgány (doručuje se jednotlivě):  
3. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035  
4. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. IČO 04084063  
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5. GasNet s.r.o., IČ 27295567  
6. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928  
7. Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095  
8. N_SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 
 
Účastníci územního řízení podle 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: st.p.č. 450 (čp. 
331), 451 (čp. 332), 452 (čp. 333), 448 (čp. 334), 447 (čp. 335), 446 (čp. 336), 442 (čp. 340), 443 (čp. 
339), 444 (čp. 338) a 445 (čp. 337), vše dle KN v k. ú. Běloves; účastníky řízení jsou i další fyzické a 
právnické osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím dotčena.  
Dotčené orgány – doručení podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:  
9. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství  
 
Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup:  
Městský úřad Náchod, odbor tajemníka 
 
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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 také 
grafické vyjádření záměru.  
PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU! 
Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne:  
 
Zveřejněno 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] 
 
Archivace:  rozestavěné / Běloves 
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