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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
Sp.zn.:  KS 7654/2019/VÝST/M 
Čj.(Če.): MUNAC91683/2019 
Vyřizuje:  Josef Martinek  
Tel./mobil: 491405412 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum: 1.11.2019 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

č. 133 / 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 28.8.2018 žádost o územní rozhodnutí N_SYS s.r.o., 
Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 a to pro stavbu nazvanou “FTTx_NACH_012_Dobrovského” na 
p.p.č. 1573/9 a 1571/2 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_012_Dobrovského” na p.p.č. 1571/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 
p.p.č. 1573/9 (trvalý travní porost) dle KN v k. ú. Náchod 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 377m - na p.p.č. 1573/9 a 1571/2 
dle KN v k. ú. Náchod. Umístění stavby je patrné z koordinačního situačního výkresu č. přílohy C.3, v 
měř. 1:500, č. FTTx_NACH_012_Dobrovského k.ú. Náchod.  
2. Nové vedení optického kabelu (v chráničce DuraMulti) bude vedeno  
- ul. Dobrovského - optický kabel povede v p.p.č. 1571/2 od křižovatky s ul. Trojická podél p.p.č. 

1594/18 ve vzdálenosti 0,79 až 0,02m, kde na hranici se st.p.č. 2689 povede kolmo ke st.p.č. 1585 a 
dále povede podél st.p.č. 1585 až p.p.č. 1573/8 v minimální vzdálenosti 0,3m a maximální 
vzdálenosti 1,6m, kde následně povede kolmo k p.p.č. 1573/9 ve vzdálenosti 4,8m od p.p.č. 1589/1 a 
vedení optického kabelu bude ukončeno v p.p.č. 1573/9 dle KN v k.ú. Náchod.    

3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část p.p.č. 1571/2 a 
1573/9 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. 
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8. Stavba bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci od 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1099716163 ze dne 7.8.2018, tj: 

 Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné "Sdělení o existenci 
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území 
tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádřeni. 

 Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí byt provedeny v souladu s platnými normami 
a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PN E 33 0000-6 a PNE 33 3301, 
ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová 
vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádáni síti technického vybavení. 

 Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno 
podle projektové dokumentace vypracované firmou: N-SYS s.r.o, Úpice 

 Doplňující podmínky dle místních podmínek: Výstavbou nové podzemní telekomunikační sítě 
nedojde k poškození kabelu NN a VN. Budou dodrženy odstupové vzdálenosti pro křížení a 
souběh dle prostorové normy ČSN 736005. Nedojde k poškození uzemnění. 

 Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN provedené izolovanými 
vodiči AYKYz a holými vodiči AIFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle 
zákona 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. 
Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební 
práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob 
pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad 
terénem. Výkop pro optický kabel bude umístěn ve vzdálenosti min. 2,0 m od podpěrných bodů 
NN. 

 Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, 
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800850860 a budou opraveny na náklady 
viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší 
společností. 

 Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. 

 Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblíženi osob, věcí, zařízení 
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální 
vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost 
dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 

 Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. 

 S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené 
stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které 
vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných 
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

 Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety 
země oproti současnému stavu. 

 Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto 
souhlasu. 

 Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na 
poruchovou linku 800850860 nebo včas oznámeny naší společnosti. 

 Výjimka z O P se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, 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., zn. 661544/18 ze dne 4.7.2018, tj.: 

 Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., 

 Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí 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 ustanoveni § 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 
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 pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK 

 Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podáni jakékoliv žádosti o vydání 
jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. 

10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodovody a 
kanalizace Náchod, a.s. ze dne 21.3.2019, zn. 19-01245: 

 Po dokončení stavby VaK Náchod a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových 
rozvodů, které jsou budovány v ochranném pásmu sítí VaK Náchod a.s., 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. zn. 5001796526 ze dne 25.9.2018: 

 Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly 
ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací 
práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

 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 č.4S8/2000 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 SS). 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. Vytyčeni plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

 Bude dodržena mj. CSN 73 600S, TPG 702 04, zákon Č.4S8/2000 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 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 použiti 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 í 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 SS). 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 nesmi 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 

http://www.gridservices.cz/
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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 CSN EN 12007-1-4, TPG 702 Ol, 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 (neni-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

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

 Pi'i 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 29.8.2018: 

 Trasa podzemního vedení bude vytyčena před započetím prací a převzetí kabelů před zásypem. 
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu Města Náchod KS 

10270/2018/SMF ze dne 15.8.2018: 
 Optický kabel bude uložen v chráničce, která již byla položena jako přípolož s vedením VO v ulici 

Dobrovského - na základě předběžného souhlasu vedení Města Náchoda v době rekonstrukce 
ulice. Do nového chodníku a do nové komunikace nebude nijak zasaženo. 

 Na výše uvedených pozemcích p. Č. 1571/2 a 1573/9 v k. Ú. Náchod, bude na náklady vlastníka 
optického kabelu zřízeno věcné břemeno za dohodnutou cenu. Po vybudování stavby vlastník 
optického kabelu, 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, Ing. Sedlmajerové, telefon 491 4058 237. 

14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí Městského úřadu Náchod, 
odbor dopravy a silničního hospodářství KS 10441/2018/DSH/IR ze dne 10.9.2018 – ev.č. 
280/18: 

 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. 
 Umístění sítě do místní komunikace v ul. Dobrovského - p. p. č. 1571/2 bude provedeno 

výkopem z důvodu uložení optického kabelu v rámci akce „FTTx_NACH_012_Dobrovského“ v 
kat. území Náchod. 

 Projektová dokumentace bude obsahovat přesné okótování zásahu do místních komunikací. 
 Před vlastním zásahem do komunikací bude uzavřena s TS Náchod s.r.o. smlouva. 
 Provozováním uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu na příslušných místních komunikacích a nesmí být narušena funkce odvodňovacího 
zařízení komunikací. 

 Umístění inženýrských sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci dotčených 
místních komunikací a nesmí ztěžovat provádění jejich údržby. 

 Při stavebních pracech na komunikacích, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je 
vlastník vedení povinen na výzvu vlastníka místních komunikací zajistit bezúplatně potřebné 
doklady a odborný dozor. 

 Toto uložení vedení se povoluje do doby životnosti vedení. 
 Bude dodržen obsah vyjádření vlastníka pozemků Města Náchod ze dne 4. 9. 2018, pod čj. 

MUNAC 64681/2018/SM/TZ/7162. 
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) 
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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 28.8.2018 žádost o územní rozhodnutí N_SYS s.r.o., 
Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 a to pro stavbu nazvanou “FTTx_NACH_012_Dobrovského” na 
p.p.č. 1573/9 a 1571/2 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 4.6.2019 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: p.p.č. 1573/8, p.p.č. 1571/15, st.p.č. 1451 (čp. 1375), st.p.č. 1450 
(čp. 1374), st.p.č. 1449 (čp. 1373), st.p.č. 1448 (čp. 1372), st.p.č. 1447 (čp. 1371), st.p.č. 1446 (čp. 
1370), st.p.č. 1445 (čp. 1369), st.p.č. 1444 (čp. 1368), st.p.č. 1443 (čp. 1367), st.p.č. 1442 (čp. 1366), 
p.p.č. 1571/21, st.p.č. 1585 (čp. 1475), st.p.č. 2689 (čp. 557) a p.p.č. 1594/18 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. 
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČ 48172928  
 Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 
 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  
- LV 10001 - Město Náchod, IČO 00272868 – p.p.č. 1973/9 a 1571/2 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: 
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 ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření – zn. 0100950939 ze dne 4.7.2018 a zn. 1099716163 ze dne 
7.8.2018 a zn. 1099716160 ze dne 7.8.2018; 

 Telco Pro Services, a.s. – vyjádření – zn. 0200775853 ze dne 10.7.2018; 
 Česká telekomunikační infrastruktura,a.s. – vyjádření – zn. 661544/18 ze dne 4.7.2018; 
 Vodovody a kanalizace Náchod a.s. – vyjádření – zn. 18-04395 ze dne 7.8.2018; 
 GasNet s.r.o., IČ 27295567 – vyjádření – zn. 5001796526 ze dne 25.9.2018; 
 Technické služby Náchod, s.r.o. – vyjádření - ze dne 29.8.2019; 
 Město Náchod – souhlas – KS 10270/2018/SMF ze dne 15.8.2018; 
 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí - KS 10441/2018/DSH/IR 

ze dne 10.9.2018 – ev.č. 280/18; 
 
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., IČO 24729035 
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. IČ 48172928  
 GridServices, s.r.o. IČ 27935311 
 Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 
 
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 
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 občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední - OM, kdy z popisové části 
územního plánu vyplývá, že toto území slouží hlavně jako občanské vybavení komerčního charakteru 
malého a středního rozsahu. Přípustná využití jsou pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické  
infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

 
Z tohoto důvodu dospěl stavební úřad k závěru, že projednávaná stavba optického kabelu 
“FTTx_NACH_012_Dobrovského” na p.p.č. 1573/9 a 1571/2 dle KN v k. ú. Náchod 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.  
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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 211/2019: 
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 25.10.2019 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  8 / 0 / 0 
PID MUNAX00MTBU6 
 
 
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  
 
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:  
3. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 
4. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. IČO 04084063 
5. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928 
6. GasNet s.r.o., IČ 27295567 
7. Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 
8. vlastníci vlastníci p.p.č. 1573/8, p.p.č. 1571/15, st.p.č. 1451 (čp. 1375), st.p.č. 1450 (čp. 1374), st.p.č. 

1449 (čp. 1373), st.p.č. 1448 (čp. 1372), st.p.č. 1447 (čp. 1371), st.p.č. 1446 (čp. 1370), st.p.č. 1445 
(čp. 1369), st.p.č. 1444 (čp. 1368), st.p.č. 1443 (čp. 1367), st.p.č. 1442 (čp. 1366), p.p.č. 1571/21, 
st.p.č. 1585 (čp. 1475), st.p.č. 2689 (čp. 557) a p.p.č. 1594/18 vše dle KN v k. ú. Náchod; 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.  
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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 – 133 / 2019-2 
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