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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
Sp.zn.:  KS 8882/2019/VÝST/M 
Čj.(Če.): MUNAC81789/2019 
Vyřizuje:  Josef Martinek  
Tel./mobil: 491405412 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum: 26.9.2019 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

č. 118 / 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 25.1.2019 žádost o územní rozhodnutí N_SYS s.r.o., 
Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 a to pro stavbu nazvanou “FTTx_NACH_017_TUNEL_SKÁLA” na 
p.p.č. 1150/4, 1143/10, 1147/1, 1149/2, 1151/8, 1151/7, 122/1, 2058/3, 2058/40, 2058/44, 2067/49, 
1144/1, 1922/1, 46/1, 1919/11, 2067/1 a 2061/1 a st.p.č. 1409 dle KN v k.ú. Náchod. 
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 “FTTx_NACH_017_TUNEL_SKÁLA” na p.p.č. 1150/4, 1143/10, 1147/1, 1149/2, 1151/8,  
1151/7, 2058/3, 2058/40, 1922/1, 1919/11, (ostatní plocha – ostatní komunikace), 122/1, 2061/1 
(ostatní plocha – jiná plocha), 2058/44 , 2067/49 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), 
1144/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), 46/1 (ostatní plocha – zeleň), 2067/1 (ostatní plocha – 
dráha) a st.p.č. 1409 (zastavěná plocha a nádvoří) dle KN v k.ú. Náchod. 
Dle § 2i zákona č. 416/2009Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury jsou 
součástí stavby i přípojky elektronických komunikací, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani 
územní souhlas podle stavebního zákona do délky 100 metrů. 
 
Účastníkem územního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (správní řád) je  

N_SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 
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 (v chráničce DuraMulti) – délka 817m - na p.p.č. 1150/4, 1143/10, 
1147/1, 1149/2, 1151/8, 1151/7, 122/1, 2058/3, 2058/40, 2058/44, 2067/49, 1144/1, 1922/1, 46/1, 
1919/11, 2067/1 a 2061/1 a st.p.č. 1409 dle KN v k.ú. Náchod. Umístění stavby je patrné z 
koordinačního situačního výkresu č. přílohy C.4, v měř. 1:1000, č. FTTx_NACH_017_TUNEL_SKÁLA k.ú. 
Náchod.  
2. Nové vedení optického kabelu (v chráničce DuraMulti) bude vedeno z kabelové komory na p.p.č. 
1150/4 odkud povede podél p.p.č. 1143/6 a st.p.č. 966 ve vzdálenosti 3,8m, dále povede v p.p.č. 1143/10 
a st.p.č. 1409 podél p.p.č. 1143/10 ve vzdálenosti 5,1m odkud bude vedena z kabelové komory KB2 
odbočka podél severní strany st.p.č. 1409 ve vzdálenosti 3,4m a dále povede v p.p.č. 1149/2 a 1151/8 
v minimální vzdálenosti 0,4m od p.p.č. 2141 a dále povede v p.p.č. 1151/7 a 122/1 podél východní a 
severní strany st.p.č. 2895, kde bude ukončeno v kabelové komoře KB3 ve vzdálenosti 3,1m od p.p.č. 
1919/29 a ve vzdálenosti 3,9m od p.p.č. 1224/4 dle KN v k.ú. Náchod. Z kabelové komory KB2 
v p.p.č. 1147/1 povede v p.p.č. 2058/40, 2058/3, 2058/44 a 2067/49 ve vzdálenosti 2,2m od st.p.č. 3211 
a dále povede v p.p.č. 2067/1 a 1144/1 ve vzdálenosti 0,3m od st.p.č. 2464/2 a dále povede v p.p.č. 
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1922/1 a 46/1, kde bude odbočka podél p.p.č. 1922/1 v minimální vzdálenosti 1,9m a ukončeno u jižního 
rohu st.p.č. 2428 ve vzdálenosti 3,3m od p.p.č. 1922/1 dle KN v k.ú. Náchod. Z odbočky v p.p.č. 46/1 
povede podél p.p.č. 1919/11 ve vzdálenosti 4,7m a dále v p.p.č. 1919/11 a 47/11, kde bude ukončena 
v kabelové komoře KB1 na hranici s p.p.č. 1919/11 dle KN v k.ú. Náchod. 
3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část p.p.č. 1150/4, 
1143/10, 1147/1, 1149/2, 1151/8, 1151/7, 122/1, 2058/3, 2058/40, 2058/44, 2067/49, 1144/1, 1922/1, 
46/1, 1919/11, 2067/1 a 2061/1 a st.p.č. 1409 dle KN v k.ú. Náchod. 
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 17.12.2018, zn. 0101033423, tj: 

 V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dni 
před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800850860 nebo e-mailem na 
info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze 
na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 
30 dní před koncem jeho platnosti. 

 Dojde-Ii k obnažení kabelového vedení nebo k poškozeni energetického zařízení, nahlaste nám 
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 

 Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo 
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních 
vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distríbuce, a. s., o souhlas s činností v 
ochranném pásmu (formulář je k dispozici na lNWW.cezdistribuce.cz v části Formuláře f Činnosti 
v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaši 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. Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se 
může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. 

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 27.1.2019, č.j.: 516661/19, 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, 

 Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo 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. 
Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 
6005. Nové IS nesmi být v souběhu uloženy nad SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK 
(chráničky, desky, ochr. 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 ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis. 

 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 řešeni. 

 Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
Vyjádřeni je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod 
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 

 Vyjádření pozbývá platnosti v Den konce platnosti Vyjádřeni, nebo změnou rozsahu Zájmového 
území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením 
kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na 
tom, která ze skutečnosti rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 

mailto:info@cezdistribuce.cz
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10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodovody a 
kanalizace Náchod, a.s. ze dne 1.2.2019, zn. 19-00368: 

 Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s.  
 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. 
 Nové kabelové vedení bude ukládáno do protlaku a kříží vodovodní zařízení. Proto musí být 

vodovodní řad jednoznačně vytyčen (poloha i hloubka). Pokud nelze zjistit hloubku, budou 
provedeny kopané sondy. Při provádění protlaku, včetně výkopu startovacích jam, bude přítomen 
vedoucí provozního střediska vodovodů CR. 

 Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením VaK Náchod, a.s. dodržte minimální 
odsouhlasený vodorovný odstup 1,5m. Souhlasíme s menší odstupovou vzdáleností min. 1,2 m v 
místě okotovaném na ověřené situaci C.5. 

 Ve vzdálenosti do 2,0 metrů od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné 
stavby - sloupy, ploty, HUP 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 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m. 

 Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr 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 zaměřením optického kabelu budou nejpozději ke kolaudaci (zahájení užívání) 
předána VaK Náchod as. 

 Uložení optických kabelů bude ošetřeno tak, aby bylo možné jejich následné vytyčení při použití 
současně dostupné techniky (vodící drát). 

 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 21.1.2019, zn. 5001852288: 

 Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 
plynárenských zařízení. 

 Křížení a souběh s plynárenským zařízením musí být v souladu s CSN 736005, tab. 1 a 2. 
 Stavební objekty (např. rozvodné pilíře, kabelové komory, sloupky,.) musí být umístěny od 

stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu. 
 Uzemění musí být vedena na opačnou stranu od plynovodu. 
 Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, 

bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 
 Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena 

a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. 
 V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním 

způsobem. 
 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. 

 Plynárenské zařízeni a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 
chráněny ochranným pásmem dle zákona čAS8/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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 Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 
škody. 

 Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 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 _l?y 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 
stanovisku. Nebudou-Ii tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 
zákona čAS8/2000 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.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. 

 Bude dodržena mj. (SN 73 600S, TPG 70204, zákon čAS8/2000 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. 

 Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určeni 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.) na 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 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. 

 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 (SN EN 12007-1-4, TPG 70201, 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. 

http://www.gridservices.cz/
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 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-Ii ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

 Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-Ií 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 v souhrném stanovisku Správa 
dopravní železniční cesty, s.o. ze dne 15.4.2019, zn. 13439/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT: 

 Kabel (jeho chránička) bude uložena v souladu s odsouhlaseným projektem v příloze ve 
vzdálenosti minimálně l,8 m od bližší opěry železničního mostu. 

 Provedení stavby pod železničním mostem bude realizováno za dohledu mostního správce 
SŽDC, kterému bude investorem oznámeno zahájení a ukončení prací. O všech úkonech ze 
strany pracovníka SŽDC bude proveden zápis ve stavebním deníku. Drážní dohled bude 
prováděn na náklady objednavatele dohledu. 

 Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců 
OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí. 

 Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v 
platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpis SŽDC S 4 - 
Železniční spodek a další příslušné normy, přepisy a směrnice SŽDC v platném znění. 

 Staveniště na pozemku SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy. 
 Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. při 

realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení 
včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení 
stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 

 Likvidaci příp. odpadu požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle 
stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemku SŽDC. 

 Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu provozem 
dráhy. 

 Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor SŽDC o 
prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o 
souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření SŽDC. 

 Veškeré změny v projektové dokumentaci v OP dráhy musí být SZDC předem písemně 
odsouhlaseny. 

13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu 
ze dne 30.7.2019, zn. MP-SOP1622/19-2/Fl: 

 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

 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. 
 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. 

 Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 
 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní 

úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti UPC Česká 

republika s.r.o. ze dne 17.6.2019, čj. E008493/19: 
 Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné sta\by a pro důvod vydání vyjádření stanovený 

žadatelem v žádosti. 
 Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizaci stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená 

třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS 
společností UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření. 

 Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i 
změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinností stavebníka 
dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečnosti rozhodná pro pozbytí 
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platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Síť VVKS 
je nutné v projektové dokumentaci/výkresu v legendě označit jako UPC. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost 
UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy 
zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s WKS a nebo zasahuje 
do Ochranného pásma WKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava, 
přeložení VVKS, případně dojde ke změně povrchu terénu. Výzva ke stanovení konkrétních 
podmínek ochrany VVKS při manipulaci, úpravě, přeložení VVKS, případně dojde-li ke změně 
povrchu terénu, musí být podána na UPC nejpozději však před počátkem zpracování projektové 
dokumentace stavby a to prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel (dále jen POS). 

 Stavebník, který vyvolal překládku WKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit 
společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného WKS, a to na 
úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové 
dokumentace a rozpočtu své stavby. 

 Pro účely přeložení VVKS dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností UPC "Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací" a "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" 
v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně 
správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Před zahájením stavby stavebník zajistí 
vytýčení podzemního vedení komunikační sítě WKS přímo na místě stavby, vytýčení proti 
objednávce provede společnost: InfoTel, spol. s r.o., p. Obešlo, tel. 466 952523, email: 
vytycenipardubice@infotel.cz 

 S ohledem na to, že správce WKS neodpovídá za změny jejího prostorového umístění 
provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytýčení sítí výškové a prostorové umístění WKS 
UPC sondami. 

 Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, 
které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 

 V případě jakýkoliv dotazů k poloze WKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše 
uvedenou pověřenou osobu společnosti InfoTel. 

15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu Města Náchod ze dne 
25.3.2019, KS 4278/2019/SMF: 

 Uložení nového optického kabelu bude provedeno v průběhu roku 2019. v trase dlouhé cca 
800m. otevřenými výkopy v zeleni, protlaky pod komunikací a chodníky. Trasa otevřených 
výkupů v zeleni byla projednána s odborem ŽP. Na trase se nevyžaduje žádné káceni. 

 Po skončeni zemních prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a 
protokolárně předány vlastníkům. V případě sesedání podkladu bude zhotovitel postupně propad 
doplňovat vhodným materiálem 

 Na výše uvedených pozemcích, bude na náklady vlastníka nového optického kabelu zřízeno 
věcné břemeno za dohodnutou cenu. Po vybudování stavby vlastník vedení, zajistí vypracování 
geometrického plánu se zaměřením stavby a tento geometrický plán společně se žádostí o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene předloží odboru správy majetku a financování 
města Náchoda 

 Plánovaná stavba nebude vyžadovat káceni dřevin rostoucích na pozemcích v majetku Města 
Náchod, ale na několika místech bude procházet v jejich blízkosti. Tyto dřeviny zůstanou bez 
poškození zachovány. 

 Z tohoto důvodu požaduje správa zeleně při stavebních pracích respektovat ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

 Je tedy nutné výkopové práce v kořenové zóně dřevin provádět opatrně, při soustředěném 
kořenovém systému ručně, s maximálním zachováním kořenů a jejich nepřerušováním (kořeny o 
průměru nad 3 cm nebudou kráceny). S mechanizací v blízkosti dřevin je třeba zacházet opatrně, 
aby nemohlo dojít k poškození nadzemních částí dřevin. Z tohoto důvodu požadujeme opatřit 
kmeny listnatých stromů a jehličnaté stromy ochranou např. oplocení, obalení, bednění. 

 Vzhledem k tomu, že výkopové práce budou prováděny i na travnatých plochách, musí být travní 
drn a svrchní kulturní vrstva půdy (ornice) odkládána na jednu stranu výkopu a ostatní zemina na 
druhou stranu výkopu. Při opětovném uvedeni do původního stavu je třeba vrstvy půdy vrátit ve 
správném poradí zpět, případné nerovnosti terénu dorovnat, zhutnit a oset travním semenem 
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(parková nebo hřišťová směs). O zahájeni výkopových prací bude správa zeleně vyrozuměna 
3 dny před jejich započetím - odbor životního prostředí - správa zeleně tak, aby mohla být 
provedena kontrola na místě. 

 Před započetím prací bude sepsána smlouva o zásahu do městského pozemku s Technickými 
službami s.r.o., které si pozemek po skončení prací převezmou. 

16. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Innogy Energo 
s.r.o. Teplárna Náchod ze dne 21.1.2019, čj. Vyjad04/2019: 

 Investor bude respektovat stávající uložení a rozmístění sítí v majetku innogy Energo s.r.o. 
 Investor požádá majitele teplovodu, před započetím prováděných prací, o přesné vytyčení 

teplovodu ve vlastnictví dodavatele tepla prostřednictvím – geodézie Náchod 
 Investor při provádění zemních prací v místě souběhu a křížení se zařízením innogy Energo 

s.r.o. vyzve jeho zástupce ke kontrole nepoškozenosti tepelné sítě a o této kontrole zajistí 
oboustranně podepsaný prokazatelný zápis 

 Investor dodrží ČSN 736005 
 Investor v místě souběhu a křížení teplárenské soustavy (potrubní vedení teplovodu a 

souvisejících zařízení - sdělovací vedení, silové kabelové vedení nn) s dotčeným zájmovým 
územím a související stavbou zajistí při provádění díla ochranu teplárenského zařízení tak, aby 
nedošlo k jeho poškození a současně aby i v budoucnu mohly být prováděny jeho opravy, 
modernizace a údržba. Křížení zařízení investora se zařízením v majetku innogy Energo, s.r.o. 
musí být přednostně prováděno kolmou trasou 

 Investor bude provádět práce takovými mechanismy a bude používat takové technologie, které 
nezpůsobí poškození tepelné sítě a souvisejícího zařízení 

 Investor bude respektovat niveletu stávajícího teplárenského zařízení 
 Zahájení prací bude firmě innogy Energo, s.r.o., Teplárně Náchod oznámeno písemně min. 15. 

dnů předem na adresu: innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, Plhovská 544, Náchod 547 35 
 Případně odkryté zařízení teplovodu nebo i dílčí snížení krycí vrstvy nad teplovodem, musí být 

teplovod a související zařízení zabezpečeny proti poškození. Pozor, zařízení je trvale v provozu 
 Zemní práce v ochranném pásmu teplovodu smi být prováděny výhradně ručním způsobem 

(ČSN 73 6133) pokud pro konkrétní případ nebude se zástupcem dodavatele tepla dohodnuto 
jinak. 

 Pokud nastane situace, že z důvodu prostorového uspořádáni dotčených sítí nebude možné 
dodržet předepsané odstupové vzdálenosti, musí být k takovému uspořádání předem uzavřena 
dvoustranná písemná dohoda o dalších podmínkách zřízení takového křížení a souběhu. 

 Při kolaudaci stavby předloží navrhovatel prokazatelné zápisy o provedených kontrolách 
nepoškozenosti zařízení ve správě innogy Energo, s.r.o., Teplárny Náchod. Každé místo 
souběhu a křížení projektovaného zařízení s teplárenským zařízením bude dokumentováno 
samostatně. 

 Investor při i po provedené akci, bude plně respektovat ochranné pásmo teplovodu a umožni, ve 
smyslu legislativy, provádění obsluhy, údržby a modernizace dotčené sítě. 

17. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí Městského úřadu Náchod, 
odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 6.6.2019, KS 5070/2019/DSH/JB: 

 Minimálně jeden měsíc před zahájením prací v tělese komunikace, požádá zhotovitel odbor 
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod o povolení zvláštního užívání silnice 
pro provádění prací a o stanovení dopravního značení. 

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

 Vedení bude uloženo dle platné prostorové normy ČSN 73 6005. 
 Optický kabel bude uložen v silničním pozemku na p. p. č. 1919/11 (ul. Poštovní), 1922/1 a 46/1 

(ul. Parkány), 1147/1 (ul. Raisova), 1143/10 a 1150/4 (ul. Janáčkova), 1149/2 (ul. Dvořákova), 
1151/8, 122/1 a 1151/7 chodníky za domy č. p. 1554 - 1558 kat. území Náchod dle předložené 
situace. 

 Projektová dokumentace bude obsahovat přesné okótování zásahu do silnice. 
 Provozováním uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 

na příslušné pozemní komunikaci a nesmí být narušena funkce odvodňovacích zařízení 
komunikace. 

 Umístění inženýrských sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci dotčené pozemní 
komunikace a nesmí ztěžovat provádění její údržbu. Pokud bude při modernizaci zjištěna kolize s 
jinými sítěmi, zajistí přeložení žadatel na svoje náklady. V ulic Janáčkova je plánována instalace 
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dobíjecí stanice pro elektromobily. El. vedení k plánované stanici nesmí být v kolizi s optickým 
vedením. V případě potřeby zajistí vlastník optické sítě její přeložení na vlastní náklady. 

 Toto uložení vedení se povoluje do doby životnosti vedení. 
18. 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) 
19. 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 25.1.2019 žádost o územní rozhodnutí N_SYS s.r.o., 
Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 a to pro stavbu nazvanou “FTTx_NACH_017_TUNEL_SKÁLA” na 
p.p.č. 1150/4, 1143/10, 1147/1, 1149/2, 1151/8, 1151/7, 122/1, 2058/3, 2058/40, 2058/44, 2067/49, 
1144/1, 1922/1, 46/1, 1919/11, 2067/1 a 2061/1 a st.p.č. 1409 dle KN v k.ú. Náchod, 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 5.8.2019 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. 
N_SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice IČ 25254405.  
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. 2895 (čp. 98, 99, 100), st.p.č. 2464/2 (čp. 850), st.p.č. 2464/1 
(čp. 849), st.p.č. 2329, st.p.č. 503 (čp. 311) a p.p.č. 2141, 2058/40, 1144/3 a 47/11 vše dle KN v k. ú. 
Náchod.  
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 
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
 Innogy Energo, Teplárna Náchod IČ 27295567  
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČ 48172928  
 Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 
 Správa železniční dopravní cesty, s.o. IČ 70994234 
 UPC Česká republika s.r.o. IČ 00562262 
 GridServices, s.r.o., IČ 27935311  
 
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  
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- LV 10001 - Město Náchod, IČO 00272868 – p.p.č. 1150/4, 1143/10, 1147/1, 1149/2, 1151/8, 
1151/7, 122/1, 2058/3, 2058/40, 2058/44, 2067/49, 1144/1, 1922/1, 46/1, 1919/11 dle KN v k.ú. 
Náchod 

- LV 60000 - Česká republika, IČ: 101 zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111 – st.p.č. 1409 dle KN v k.ú. Náchod 

- LV 3167 - Česká republika, IČ: 101 zastoupena Správou železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70890005 
– p.p.č.  2067/1 dle KN v k.ú. Náchod 

- LV 6027 - Stavební bytové družstvo Náchod, IČ: 44865 – p.p.č. 2061/1 dle KN v k.ú. Náchod 
 
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. 0101033423 ze dne 17.12.2018; 
 Telco Pro Services, a.s. – vyjádření – zn. 0200846140 ze dne 17.12.2018; 
 Česká telekomunikační infrastruktura,a.s. – vyjádření – čj. 516661/19 ze dne 27.1.2019; 
 Vodovody a kanalizace Náchod a.s. – vyjádření – zn. 19-00368 ze dne 1.2.2019; 
 GridServices, s.r.o. – vyjádření – zn. 5001852288 ze dne 21.1.2019; 
 Technické služby Náchod, s.r.o. – vyjádření - ze dne 28.1.2019; 
 UPC Česká republika s.r.o. – vyjádření – čj. E008493/19 ze dne 17.6.2019; 
 Innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod – vyjádření – zn. Vyjad04/2019, ze dne 15.1.2019 
 Česká republika zastoupena Správou železniční dopravní cesty, s.o. – souhrnné stanovisko - 

zn. 13439/2019-SÝDC-OŘ HKR-NT ze dne 15.4.2019; 
 Drážní úřad – závazné stanovisko - zn. MP-SOP1622/19-2/Fl ze dne 30.7.2019; 
 Česká republika, IČ: 101 zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – 

souhlas 
 Město Náchod – souhlas – KS 4278/2019/SMF ze dne 25.3.2019; 
 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí 5070/2019/DSH/JB ze 

dne 6.6.2019 – ev.č. 218/19; 
 
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., IČO 24729035 
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
 Innogy Energo, Teplárna Náchod IČ 27295567  
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČ 48172928  
 GridServices, s.r.o. IČ 27935311 
 Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 
 UPC Česká republika s.r.o. IČ 00562262 
 
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 a a 
Změnou č.1, která nabyla účinnosti 15.7.2019. 
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 

- 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 

- v ploše smíšené obytné - městské - SM, kdy z popisové části územního plánu vyplývá, že toto 
území slouží hlavně pro polyfunkční využití s převažujícím zastoupením bydlení a občanského 
vybavení místního, celoměstského, popř. regionálního významu. Přípustná využití jsou pozemky, 
stavby a zařízení technické  infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

- v ploše občanského vybavení – veřejná infrastruktura - OV, kdy z popisové části územního plánu 
vyplývá, že toto území slouží hlavně jako občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury. 
Přípustná využití jsou pozemky, stavby a zařízení technické  infrastruktury pro obsluhu řešeného 
území 
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- v ploše smíšené obytné - městské - SM, kdy z popisové části územního plánu vyplývá, že toto 
území slouží hlavně pro polyfunkční využití s převažujícím zastoupením bydlení a občanského 
vybavení místního, celoměstského, popř. regionálního významu. Přípustná využití jsou pozemky, 
stavby a zařízení technické  infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

- v ploše dopravní infrastruktury silniční - DS, kdy z popisové části územního plánu vyplývá, že toto 
území slouží hlavně pro plochy a koridory pozemních komunikací, plochy dopravy v klidu a dalších 
zařízení dopravy neliniového charakteru. Přípustná využití jsou pozemky, stavby a zařízení technické  
infrastruktury  

- v ploše dopravní infrastruktury – železniční - DZ, kdy z popisové části územního plánu vyplývá, že 
toto území slouží hlavně pro plochy železniční dopravy. 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 
“FTTx_NACH_017_TUNEL_SKÁLA” 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 165/2019: 
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 24.9.2019 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  12 / 0 / 0 
PID MUNAX00MK8WQ 
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Rozdělovník: 
Účastník územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – doručení podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:  
1. N_SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 

 
Účastník územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona – 
doručení podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě: 
2. MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod  
3. Česká republika, IČ: 101 zastoupena Správou železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70890005 
4. Česká republika, IČ: 101 zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ: 69797111 
5. Stavební bytové družstvo Náchod, IČ: 44865, Parkány 311, 54701 Náchod 1 
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:  
6. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 
7. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. IČO 04084063 
8. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928 
9. GridServices, s.r.o. IČ 27935311 
10. Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 
11. Innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, IČ 25115171 
12. UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262 
13. Správa železniční dopravní cesty, s.o. IČ 70994234 
14. vlastníci st.p.č. 2895 (čp. 98, 99, 100), st.p.č. 2464/2 (čp. 850), st.p.č. 2464/1 (čp. 849), st.p.č. 2329, 

st.p.č. 503 (čp. 311) a p.p.č. 2141, 2058/40, 1144/3 a 47/11 vše dle KN v k. ú. Náchod; účastníky 
řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím dotčena.; 
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:  
15. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství  
16. Drážní úřad 
 
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:  sítě / Náchod 

UR – 118 / 2019-2 
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