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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Palachova 1303, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 10331/2017/VÝST/MR 
Čj.(Če.): MUNAC 71860/2017 
Vyřizuje:  Ing. Martin Rutar  
Tel./mobil: 491 405 444 
E-mail:   m.rutar@mestonachod.cz 
 
 
Datum:  07.11.2017 
 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í 
č. 3621 / 2017 – 1 

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“), jako stavební 
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 13. 7. 2017 
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
doručovací adresa Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň, zastoupené na základě plné moci 
společností ELEKTRO-COMP, spol. s r.o., IČO 15032060, se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká 
Skalice, o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané souhrnným názvem „Náchod, V Třešinkách 
knn rekon. u TS 011“ (č. stavby IE-12-2005654), 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. Poslední požadované doklady  
byly doloženy dne 15. 9. 2017. 

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 souhrnným názvem „Náchod, V Třešinkách knn rekon. u TS 011“ (č. stavby IE-12-2005654)  
na pozemcích parcelní číslo (dále jen „poz. par. č.“) 913/22 (zahrada), 913/38 (ostatní plocha), 913/8 
(ostatní plocha), 917/4 (zahrada), 917/5 (zahrada), 918/2 (ostatní plocha), 918/3 (trvalý travní porost), 
918/6 (zahrada), 918/7 (zahrada), 918/8 (zahrada), 918/13 (zahrada), 919/6 (zahrada), 919/7 (ostatní 
plocha), 919/10 (zahrada), 919/14 (zahrada), 920/2 (trvalý travní porost), 920/3 (ostatní plocha), 961/2 
(zahrada), 961/3 (zahrada), 961/4 (zahrada), 961/5 (zahrada), 961/6 (zahrada), 961/7 (zahrada), 964/7 
(zahrada), 964/8 (ostatní plocha), 964/10 (zahrada), 964/11 (zahrada), 965/1 (ostatní plocha), 965/4 
(zahrada), 965/5 (zahrada), 965/7 (zahrada), 965/9 (zahrada), 965/12 (zahrada), 966/2 (zahrada), 966/5 
(zahrada), 966/7 (ostatní plocha), 966/8 (zahrada), 970/4 (zahrada), 971/3 (ostatní plocha), 973/1 
(zahrada), 973/3 (zahrada), 985/21 (ostatní plocha), 2003 (ostatní plocha), 2004/5 (ostatní plocha), 
2004/9 (ostatní plocha), 2005/1 (ostatní plocha), 2005/2 (ostatní plocha), 2078 (zahrada) a na stavebních 
parcelách číslo (dále jen „stav par. č.“) 719 (zastavěná plocha a nádvoří), 870 (zastavěná plocha  
a nádvoří), 871 (zastavěná plocha a nádvoří), 872 (zastavěná plocha a nádvoří), 874 (zastavěná plocha  
a nádvoří), 875 (zastavěná plocha a nádvoří), 876 (zastavěná plocha a nádvoří), 877 (zastavěná plocha  
a nádvoří), 1041 (zastavěná plocha a nádvoří), 1042 (zastavěná plocha a nádvoří), 1043 (zastavěná 
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plocha a nádvoří), 1044 (zastavěná plocha a nádvoří), 1047 (zastavěná plocha a nádvoří), 1186 
(zastavěná plocha a nádvoří), 1187 (zastavěná plocha a nádvoří), 1272 (zastavěná plocha a nádvoří), 
1273 (zastavěná plocha a nádvoří), 1274 (zastavěná plocha a nádvoří), 1275 (zastavěná plocha  
a nádvoří), 1276 (zastavěná plocha a nádvoří), 1277 (zastavěná plocha a nádvoří), 1278 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 1293 (zastavěná plocha a nádvoří), 1338 (zastavěná plocha a nádvoří), 1339 
(zastavěná plocha a nádvoří), 1349 (zastavěná plocha a nádvoří), 1379 (zastavěná plocha a nádvoří), 
1383 (zastavěná plocha a nádvoří), 1384 (zastavěná plocha a nádvoří), 1413 (zastavěná plocha  
a nádvoří), 1414 (zastavěná plocha a nádvoří), 1415 (zastavěná plocha a nádvoří), 1416 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 1417 (zastavěná plocha a nádvoří), 1418 (zastavěná plocha a nádvoří), 1419 
(zastavěná plocha a nádvoří), 1420 (zastavěná plocha a nádvoří), 1421 (zastavěná plocha a nádvoří), 
1440 (zastavěná plocha a nádvoří), 1589 (zastavěná plocha a nádvoří), 1633 (zastavěná plocha  
a nádvoří), 2180 (zastavěná plocha a nádvoří), 2436 (zastavěná plocha a nádvoří), 2460 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 2536 (zastavěná plocha a nádvoří), 2605 (zastavěná plocha a nádvoří), 2770 
(zastavěná plocha a nádvoří), 2772 (zastavěná plocha a nádvoří), 2784 (zastavěná plocha a nádvoří), 
2939 (zastavěná plocha a nádvoří), 3599 (zastavěná plocha a nádvoří), vše dle katastru nemovitostí 
(dále jen „KN“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Náchod.  

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín 4, doručovací adresa Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň; Město Náchod, 
IČO 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. 

Podmínky pro další přípravu a realizaci záměru (dle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona): 

1) Stavba bude umístěna na poz. par. č. 913/22, 913/38, 913/8, 917/4, 917/5, 918/2, 918/3, 918/6, 
918/7, 918/8, 918/13, 919/6, 919/7, 919/10, 919/14, 920/2, 920/3, 961/2, 961/3, 961/4, 961/5, 961/6, 
961/7, 964/7, 964/8, 964/10, 964/11, 965/1, 965/4, 965/5, 965/7, 965/9, 965/12, 966/2, 966/5, 966/7, 
966/8, 970/4, 971/3, 973/1, 973/3, 985/21, 2003, 2004/5, 2004/9, 2005/1, 2005/2, 2078, a na stav. 
par. č. 719, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 877, 1041, 1042, 1043, 1044, 1047, 1186, 1187, 1272, 
1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1293, 1338, 1339, 1349, 1379, 1383, 1384, 1413, 1414, 1415, 
1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1589, 1633, 2180, 2436, 2460, 2536, 2605, 2770, 2772, 
2784, 2939, 3599, vše dle KN v k. ú. Náchod. Dojde k výměně stávajících rozvodů elektrické energie 
v Náchodě v ulicích Čelakovského, Jablonského, Svobody, Bezručova, Šafaříkova, Gruberova, 
Raichlové a Březinova. Vedení v této lokalitě je celkově dožité, vodiče převážně Cu 4x16 a částečně 
AIFe 4x35 a 4x50, upevněno je na popraskaných betonových sloupech a částečně po střešnících  
a konzolích vetknutých do zdiva rodinných domů. Stavba je umístěna v hustě zastavěném svažitém 
terénu východně od DTS č. NA_0011 Náchod-ROUDNE. Venkovní vedení nn je v provozu od roku 
1943 a část od roku 1973. Je ve velmi špatném mechanickém stavu a je nutná jeho oprava. Nové 
kabelové vedení NN 0,4 kV bude vedeno v několika trasách. 

2) Trasa č. 1 nového kabelového vedení NN bude vedena ze stávajícího rozpojovacího pilíře SR 302  
č. R36 u křižovatky ulic Březinova a Vojanova po nový rozpojovací pilíř SR502/NKW2 č. R37 na poz. 
par. č. 2004/9. Ze stávajícího rozpojovacího pilíře SR 302 č. R36 bude vyvedeno nové kabelové 
vedení NN AYKY 3x120+70, které bude vedeno protlakem pod ulicí Březinova, dále pak bude 
smyčkovat nový pojistkový pilíř, ze kterého bude přepojen odběr pro čp. 2005 na stav. par. č. 3599. 
Dále bude kabelové vedení NN ukončeno v přípojkovém pilíři, ze kterého bude na poz. par. č. 973/3 
přepojen odběr pro čp. 172. Ze stávajícího rozpojovacího pilíře SR 302 č. R36 bude vyvedeno nové 
kabelové vedení NN AYKY 3x240+120, které bude uloženo podél asfaltové komunikace a bude 
smyčkovat pojistkové pilíře a skříně, ze kterých budou přepojeny odběry čp. 1095 a čp. 662,  
a to na poz. par. č. 973/1 a 2078. Dále bude kabelové vedení uloženo překopem přes ulici Březinova 
a bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR502/NKW2 č. R37, který bude umístěn na poz. par.  
č. 2004/9 před poz. par. č. 965/7. Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

3) Trasa č. 2 nového kabelového vedení NN bude vedena z nového rozpojovacího pilíře SR502/NKW2 
č. R37 na poz. par. č. 2004/9 po rozpojovací pilíř SR602/NKW2 č. R39 u křižovatky ulic Bezručova  
a Svobody na poz. par. č. 2003. Z nového rozpojovacího pilíře SR502/NKW2 č. R37 bude vyvedeno 
nové kabelové vedení NN AYKY 3x240+120, které bude vedeno překopem přes ulici Březinova, dále 
bude kabelové vedení NN smyčkovat nové pojistkové pilíře, ze kterých budou přepojeny stávající 
odběry čp. 1467 a čp. 892 (stav. par. č. 1383 a poz. par. č. 970/4), pak bude kabelové vedení NN 
pokračovat podél asfaltové komunikace. K přípojkové skříni pro odběr na poz. par. č. 964/7 bude 
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proveden překop ulice Březinova a dále protlak pod komunikací do ulice Svobody (poz. par. č. 964/8). 
Dále bude nové kabelové vedení NN vedeno v chodníku, kde bude smyčkovat jednotlivé pojistkové 
pilíře nebo skříně, ze kterých budou přepojeny odběry čp. 643 na stav. par. č. 870, čp. 644 na stav. 
par. č. 871, čp. 645 na stav. par. č. 872, čp. 646 na stav. par. č. 873 (připojení ze stav. par. č. 872), 
čp. 647 na stav. par. č. 874, čp. 648 na stav. par. č. 875, čp. 649 na stav. par. č. 876, čp. 650 na stav. 
par. č. 877, čp. 660 na stav. par. č. 1132 (připojeno z poz. par. č. 964/10) a kabelové vedení NN bude 
ukončeno v rozpojovacím pilíři SR602/NKW2 č. R39 na poz. par. č. 2003 u křižovatky ulic Bezručova 
a Svobody. Z přípojkového pilíře SS200/NKE1P-C č. R38 bude vyvedeno nové kabelové vedení NN 
AYKY 4x50 překopem přes ulici Svobody. Nové kabelové vedení NN AYKY 4x50 bude smyčkovat 
pojistkové pilíře, ze kterých budou přepojeny odběry čp. 746 (poz. par. č. 917/4) a čp. 77 (stav. par.  
č. 2784). Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

4) Trasa č. 3 nového kabelového vedení NN bude vedena z nového rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 
č. R39 u křižovatky ulic Bezručova a Svobody na poz. par. č. 2003 po stávající trafostanici  
TS NA_0011 na stav. par. č. 1626. Z nového rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 č. R39 bude 
vyvedeno nové kabelové vedení AYKY 4x50 do přípojkového pilíře pro odběr čp. 661 (poz. par.  
č. 964/11). Dále bude z nového rozpojovacího pilíře č. R39 vyvedeno nové kabelové vedení NN 
AYKY 3x240+120 překopem přes ulici Bezručova a dále bude nové kabelové vedení umístěno 
v chodníku a bude smyčkovat nové pojistkové pilíře a skříně, ze kterých budou přepojeny stávající 
odběry čp. 1656 (stav. par. č. 2536) a čp. 527 (poz. par. č. 961/2). Dále bude kabelové vedení 
vedeno přes rozpojovací pilíř SR302/NKW1 č. R43, který bude umístěn na poz. par. č. 2003  
před oplocením před poz. par. č. 961/2. Dále bude nové kabelové vedení NN pokračovat v chodníku 
v ulici Bezručova, pak překopem ulice Bezručova a překopem ulice Gruberova. Nové kabelové 
vedení NN AYKY 3x240+120 bude ukončeno v novém rozpojovacím pilíři SR302/NKW1 č. R41 v ulici 
Gruberova na poz. par. č. 966/7. Do nového rozpojovacího pilíře SR302/NKW1 č. R41 bude 
přivedeno nové kabelové vedení NN AYKY 3x240+120 ze stávající distribuční trafostanice  
TS NA_0011 na stav. par. č. 1626. Na stávající zděné trafostanici bude vyměněn stávající skříňový 
rozvaděč za nový 10-ti vývodový. Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

5) Trasa č. 4 nového kabelového vedení NN bude vedena z nového rozpojovacího pilíře SR302/NKW1 
č. R41 na poz. par. č. 966/7 v ulici Gruberova do nového rozpojovacího pilíře SR502/NKW2 č. R37 
v ulici Březinova na poz. par. č. 2004/9. Z nového rozpojovacího pilíře SR302/NKW1 č. R41 bude 
vyvedeno nové kabelové vedení NN AYKY 3x120+70, v ulici Gruberova bude nové kabelové vedení 
NN uloženo do překopů ulice a bude smyčkovat pojistkové pilíře nebo skříně, ze kterých budou 
přepojeny stávající odběry čp. 1083 (poz. par. č. 966/8), čp. 999 (poz. par. č. 966/5), čp. 101 (stav. 
par. č. 2772) a nové kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR502/NKW2 č. R37. 
Z tohoto rozpojovacího pilíře bude také přepojen stávající odběr čp. 854 na stav. par. č. 1041.  
Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

6) Trasa č. 5 nového kabelového vedení NN bude vedena z nového rozpojovacího pilíře SR302/NKW1 
č. R43 na poz. par. č. 2003 v ulici Bezručova do nového rozpojovacího pilíře SR502/NKW2 č. R37  
na poz. par. č. 2004/9 v ulici Březinova. Z nového rozpojovacího pilíře SR302/NKW1 č. R43 bude 
vyvedeno nové kabelové vedení NN AYKY 3x120+70 překopem ulice Bezručova a bude uloženo  
do chodníku, v ulici Raichlové (poz. par. č. 965/1) bude nové kabelové vedení NN uloženo  
do překopů ulice a bude smyčkovat pojistkové pilíře nebo skříně, ze kterých budou přepojeny 
stávající odběry čp. 1018 (poz. par. č. 965/12), čp. 945 (ze sousedního poz. par. č. 965/12), čp. 962 
(poz. par. č. 965/9), čp. 167 (stav. par. č. 2605), čp. 777 (poz. par. č. 965/5), čp. 855 (poz. par.  
č. 965/7) a čp. 856 (poz. par. č. 965/4) a nové kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovacím 
pilíři SR502/NKW2 č. R37. Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

7) Trasa č. 6 nového kabelového vedení NN bude vedena z nového rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 
č. R39 na poz. par. č. 2003 u křižovatky ulic Bezručova a Svobody do nového rozpojovacího pilíře 
SR602/NKW2 č. R52 na poz. par. č. 964/8 u křižovatky ulic Svobody a Čelakovského. Z nového 
rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 č. R39 bude vyvedeno nové kabelové vedení AYKY 3x120+70 
překopem přes ulici Bezručova a dále bude pokračovat v chodníku v ulici Svobody, kde bude nové 
kabelové vedení NN smyčkovat pojistkové pilíře nebo skříně, ze kterých budou přepojeny odběry  
čp. 1050 (poz. par. č. 961/4), čp. 1051 (poz. par. č. 961/5) a 2084 (poz. par. č. 961/6). Kabelové 
vedení NN bude ukončeno v novém rozpojovacím pilíři SR602/NKW2 č. R52, který bude umístěn  
na poz. par. č. 964/8. Z tohoto rozpojovacího pilíře budou přepojeny stávající odběry poz. par.  
č. 961/7 a čp. 1071 (poz. par. č. 961/3). Stávající kabel od podpěrného bodu č. 205 pro odběr  
čp. 1853 bude převzat za distribuční elektrické kabelové vedení na hranici poz. par. č. 920/2,  
za plotem bude vybudován pojistkový pilíř. Vše dle KN v k. ú. Náchod. 
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8) Trasa č. 7 nového kabelového vedení NN bude vedena z nového rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 
č. R52 na poz. par. č. 964/8 u křižovatky ulic Svobody a Čelakovského do nového rozpojovacího 
pilíře SR302/NKW1 č. R51 na poz. par. č. 919/7 v ulici Čelakovského. Z nového rozpojovacího pilíře 
SR602/NKW2 č. R52 bude vyvedeno nové kabelové vedení 2x AYKY 3x120+70 protlakem  
pod komunikací v ulici Svobody. Dále bude jedno kabelové vedení AYKY 3x120+70 vedeno 
v chodníku a bude smyčkovat nové pojistkové pilíře nebo skříně, ze kterých budou přepojeny odběry 
čp. 1084 (stav. par. č. 1384), čp. 1442 (stav. par. č. 1440), čp. 1052 (stav. par. č. 1276), čp. 747 
(stav. par. č. 2180). Nové kabelové vedení bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR302/NKW1 č. R51 
na poz. par. č. 919/7 za plotem. Druhé kabelové vedení AYKY 3x120+70 bude vedeno překopem 
ulice Čelakovského a pak bude vedeno v travnaté ploše a v chodníku a bude smyčkovat nové 
pojistkové pilíře nebo skříně, ze kterých budou přepojeny stávající odběry čp. 1309 (poz. par.  
č. 919/14), čp. 2029 (poz. par. č. 919/10), čp. 1298 (stav. par. č. 1419), čp. 1311 (stav. par. č. 1420), 
čp. 1493 (poz. par. č. 919/6) a čp. 1093 (stav. par. č. 1633). Nové kabelové vedení NN bude 
ukončeno v novém rozpojovacím pilíři SR302/NKW1 č. R51. Kabelové vedení bude vedeno 
překopem ulice Čelakovského. Před objektem čp. 1066 na stav. par. č. 1293 bude nalezeno stávající 
kabelové vedení AYKY 3x120+70 a pomocí spojek SSU3-L AL3x120+70 bude napojena nová 
pojistková skříň a přepojen odběr čp. 1066. Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

9) Trasa č. 8 nového kabelového vedení NN bude vedena z nového rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 
č. R39 na poz. par. č. 2003 u křižovatky ulic Bezručova a Svobody do nového rozpojovacího pilíře 
SR402/NKW2 č. R47 na poz. par. č. 2005/1 v ulici Šafaříkova. Z nového rozpojovacího pilíře 
SR602/NKW2 č. R39 bude vyvedeno nové kabelové vedení 2x AYKY 3x120+70 překopem přes ulici 
Svobody. Jedno kabelové vedení AYKY 3x120+70 bude umístěno v chodníku a bude smyčkovat 
nové pojistkové pilíře nebo skříně, ze kterých budou přepojeny odběry čp. 943 (poz. par. č. 918/7), 
čp. 1314 (stav. par. č. 1416), čp. 1305 (stav. par. č. 1415), čp. 1299 (stav. par. č. 1414) a čp. 1295 
(stav. par. č. 1413). Nové kabelové vedení NN bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR402/NKW2  
č. R47 v ulici Šafaříkova. Druhé kabelové vedení AYKY 3x120+70 bude vedeno překopem ulice 
Jablonského (poz. par. č. 918/2) a pak bude vedeno v chodníku a bude smyčkovat jednotlivé 
pojistkové pilíře nebo skříně, ze kterých budou přepojeny stávající odběry čp. 1205 (poz. par.  
č. 918/8), čp. 1343 (stav. par. č. 1417), čp. 1332 (stav. par. č. 1418) a čp. 292 (poz. par. č. 918/3).  
Do nového rozpojovacího pilíře S402/NKW2 č. R47 bude nové kabelové vedení vedeno překopem 
přes ulici Jablonského a bude ukončeno v rozpojovacím pilíři v ulici Šafaříkova (poz. par. č. 2005/1). 
Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

10) Trasa č. 9 nového kabelového vedení NN bude vedena z nového rozpojovacího pilíře SR302/NKW1 
č. R43 v ulici Šafaříkova na poz. par. č. 913/38 do rozpojovací skříně SV101/NSW1W-C č. R45  
na stávajícím podpěrném bodě č. 270 na poz. par. č. 2005/1 u křižovatky ulic Šafaříkova a Holubova. 
Z nového rozpojovacího pilíře SR302/NKW1 č. R43 na poz. par. č. 913/38 bude vyvedeno nové 
kabelové vedení AYKY 3x120+70. Bude vedeno v chodníku a bude smyčkovat nové pojistkové pilíře 
nebo skříně, ze kterých budou přepojeny stávající odběry čp. 1077 (stav. par. č. 1349), čp. 1070 
(stav. par. č. 1339), čp. 1068 (stav. par. č. 1338), čp. 1039 (stav. par. č. 1275), čp. 1038 (stav. par.  
č. 1274), čp. 1037 (stav. par. č. 1273) a čp. 1036 (stav. par. č. 1272). Dále bude kabelové vedení NN 
vedeno v travnaté ploše a bude ukončeno v nové rozpojovací skříni č. R45 na stávajícím podpěrném 
bodě č. 270 u křižovatky ulic Šafaříkova a Holubova. Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

11) Trasa č. 10 nového kabelového vedení NN bude vedena z nové rozpojovací skříně  
SV101/NSW1W-C na stávajícím podpěrném bodě č. 53 k nové spojce na stávajícím kabelovém 
vedení NN v ulici Šafaříkova (poz. par. č. 2005/1). Z nové rozpojovací skříně SV101/NSW1W-C  
č. R46 na stávajícím podpěrném bodě č. 53 na poz. par. č. 2005/1 bude vyvedeno nové kabelové 
vedení NN AYKY 3x120+70. Bude umístěno v chodníku a bude smyčkovat nové pojistkové pilíře 
nebo skříně, ze kterých budou přepojeny stávající odběry čp. 1991 (poz. par. č. 917/5) a čp. 729 
(stav. par. č. 2436). Dále bude nové kabelové vedení NN vedeno přes rozpojovací pilíř SR402/NKW2 
č. R47 na poz. par. č. 2005/1 v ulici Šafaříkova, pak bude vedeno překopem přes ulici Jablonského 
(poz. par. č. 918/2) a dále v travnaté ploše k demontovanému podpěrnému bodu č. 49, u kterého 
bude provedeno napojení na stávající kabelové vedení NN AYKY 3x120+70 pomocí kabelové spojky 
SSU3-L AL3x120+70. Vše dle KN v k. ú. Náchod. 

12) Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence 
stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně 
vyskytnout při provádění a užívání stavby a aby odolaly škodlivému působení prostředí. Na stavbě 
budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v ustanovení 
§ 156 stavebního zákona. 
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13) Hlučnost prací nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy. 

14) Během provádění prací nesmí dojít k poškození okolních staveb, ani nedojde k zamezení přístupu  
ke stavbám a pozemkům v místě stavby. Po skončení prací budou stavbou dotčené pozemky 
uvedeny do původního stavu, případně do stavu dle dohody s vlastníky jednotlivých pozemků. 

15) Při stavbě je třeba dodržet podmínky níže uvedených stanovisek vlastníků veřejné dopravní  
a technické infrastruktury a dotčených orgánů. 

16) Před prováděním prací budou v předmětném prostoru vytyčeny podzemní vedení inženýrských sítí, 
při provádění stavby musí být zajištěna ochrana těchto sítí (např. odpovídající technologií pracovních 
postupů). S vlastníky stavbou dotčené technické infrastruktury bude během stavby sepsán protokol  
o kontrole vedení před záhozem. 

17) Před zahájením stavebních prací bude dopravnímu inspektorátu předložen návrh dopravně 
inženýrského opatření, bude-li jakýmkoliv způsobem dotčen provoz na stávajících komunikacích. 

18) Minimálně jeden měsíc před zahájením prací v tělese komunikací požádá investor odbor dopravy a 
silničního hospodářství Městského úřadu Náchod o povolení zvláštního užívání místních komunikací 
pro provádění stavebních prací, o stanovení dopravního značení a v případě potřeby o povolení 
částečné nebo úplné uzavírky místních komunikací. 

19) Předmětná stavba podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a lze ji realizovat na základě tohoto územního 
rozhodnutí (po nabytí právní moci). 

20) Dle ustanovení § 119 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona  
lze dokončenou předmětnou stavbu „Náchod, V Třešinkách knn rekon. u TS 011“ (č. stavby  
IE-12-2005654) užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před 
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními 
předpisy. Stavebník požádá o kolaudační souhlas s předložením všech dokladů dle ustanovení § 121 
a § 122 stavebního zákona a ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.  

O d ů v o d n ě n í 

Stavební úřad obdržel dne 13. 7. 2017 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035,  
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, doručovací adresa Guldenerova 19, P.O.BOX 03,  
303 03 Plzeň, zastoupené na základě plné moci společností ELEKTRO-COMP, spol. s r.o.,  
IČO 15032060, se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nazvané souhrnným názvem „Náchod, V Třešinkách knn rekon. u TS 011“ (č. stavby IE-12-2005654) 
na poz. par. č. 913/22, 913/38, 913/8, 917/4, 917/5, 918/2, 918/3, 918/6, 918/7, 918/8, 918/13, 919/6, 
919/7, 919/10, 919/14, 920/2, 920/3, 961/2, 961/3, 961/4, 961/5, 961/6, 961/7, 964/7, 964/8, 964/10, 
964/11, 965/1, 965/4, 965/5, 965/7, 965/9, 965/12, 966/2, 966/5, 966/7, 966/8, 970/4, 971/3, 973/1, 973/3, 
985/21, 2003, 2004/5, 2004/9, 2005/1, 2005/2, 2078, a na stav. par. č. 719, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 
877, 1041, 1042, 1043, 1044, 1047, 1186, 1187, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1293, 1338, 
1339, 1349, 1379, 1383, 1384, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1589, 
1633, 2180, 2436, 2460, 2536, 2605, 2770, 2772, 2784, 2939, 3599, vše dle KN v k. ú. Náchod. Řízení 
bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti. Poslední 
požadované doklady byly doloženy dne 15. 9. 2017. 

Účastníkem územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel, 
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 
Město Náchod, IČO 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, je účastníkem 
územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jako obec, na jejímž území  
má být požadovaný záměr uskutečněn, a dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona  
jako vlastník pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (poz. par. č. 913/8, 913/38, 
918/2, 919/7, 920/3, 924/3, 964/8, 965/1, 966/7, 985/21, 2003, 2004/9, 2004/10, 2005/1 a 2005/2 dle KN 
v k. ú. Náchod). Účastníky územního řízení jsou dále dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) další vlastníci 
pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, společnost ASV Náchod, a.s.,  
IČO 64789713, Březinova 2005, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1186 a 3599 a poz. par. č. 966/5 a 2004/5 
dle KN v k. ú. Náchod), pan Petr Babica, nar. 28.4.1972, bytem Čelakovského 1093, 547 01 Náchod 
(stav. par. č. 1633 dle KN v k. ú. Náchod), paní Helena Babicová, nar. 3.6.1973, bytem  
Čelakovského 1093, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1633 dle KN v k. ú. Náchod), pan MUDr. Jan Babka, 
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nar. 1.2.1948, bytem Svobody 1853, 547 01 Náchod (poz. par. č. 920/2 dle KN v k. ú. Náchod), paní 
MUDr. Miroslava Babková, nar. 20.5.1950, bytem Svobody 1853, 547 01 Náchod (poz. par. č. 920/2  
dle KN v k. ú. Náchod), pan Josef Čtvrtečka, nar. 6.2.1945, bytem Jablonského 292, 547 01 Náchod 
(stav. par. č. 2770 a poz. par. č. 918/3 dle KN v k. ú. Náchod), paní Jana Čtvrtečková, nar. 6.3.1947, 
bytem Jablonského 292, 547 01 Náchod (stav. par. č. 2770 a poz. par. č. 918/3 dle KN v k. ú. Náchod), 
pan Jiří David, nar. 14.10.1972, bytem Svobody 649, 547 01 Náchod (stav. par. č. 876 dle KN v k. ú. 
Náchod), pan Sebastian David, nar. 24.8.1998, bytem Svobody 649, 547 01 Náchod (stav. par. č. 876  
dle KN v k. ú. Náchod), pan Ing. Vladimír Dittrich, nar. 2.4.1954, bytem Průmyslová 918/22,  
500 02 Hradec Králové (stav. par. č. 1044 a poz. par. č. 965/5 dle KN v k. ú. Náchod), paní Libuše 
Drašnarová, nar. 4.7.1943, bytem Gruberova 1083, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1379 a poz. par.  
č. 966/8 dle KN v k. ú. Náchod), pan Petr Duba, nar. 4.5.1947, bytem Čelakovského 1309,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 1275 a 1421 a poz. par. č. 919/14 dle KN v k. ú. Náchod), paní Hana 
Dubová, nar. 19.5.1949, bytem Čelakovského 1309, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1421 a poz. par.  
č. 919/14 dle KN v k. ú. Náchod), pan Antonín Dvořák, nar. 24.9.1945, bytem Šafaříkova 1066,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 1293 dle KN v k. ú. Náchod), pan Jiří Fabián, nar. 21.6.1943, bytem 
Šafaříkova 1036, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1272 a 1273 dle KN v k. ú. Náchod), paní Alena Fraňková, 
nar. 2.12.1933, bytem Jablonského 1332, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1418 dle KN v k. ú. Náchod), pan 
Michal Habr, nar. 8.6.1982, bytem Svobody 645, 547 01 Náchod (stav. par. č. 872 dle KN v k. ú. 
Náchod), pan Tomáš Habr, nar. 8.7.1967, bytem Raichlové 855, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1042 a poz. 
par. č. 965/7 dle KN v k. ú. Náchod), pan Lukáš Habr, nar. 28.3.1978, bytem Svobody 1071,  
547 01 Náchod (poz. par. č. 961/3 dle KN v k. ú. Náchod), paní Miloslava Habrová, nar. 28.6.1938, bytem 
Raichlové 855, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1042 a poz. par. č. 965/7 dle KN v k. ú. Náchod), paní Pavla 
Habrová, nar. 23.12.1975, bytem Svobody 1071, 547 01 Náchod (poz. par. č. 961/3 dle KN v k. ú. 
Náchod), pan Jiří Hejzlar, nar. 2.8.1969, bytem Šafaříkova 1991, 547 01 Náchod (poz. par. č. 917/5  
dle KN v k. ú. Náchod), paní Jitka Hejzlarová, nar. 27.2.1970, bytem Šafaříkova 1991, 547 01 Náchod 
(poz. par. č. 917/5 dle KN v k. ú. Náchod), paní Nora Holomková, nar. 5.7.1972, bytem Jablonského 
1305, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1415 dle KN v k. ú. Náchod), paní Alena Janečková, nar. 4.11.1965, 
bytem Bezručova 527, 547 01 Náchod (stav. par. č. 719 a poz. par. č. 961/2 dle KN v k. ú. Náchod), pan 
Tomáš Jansa, nar. 11.3.1985, bytem Čelakovského 1298, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1419 dle KN  
v k. ú. Náchod), paní Jitka Jarkovská, nar. 6.9.1965, bytem Pulice 56, 51801 Dobruška (poz. par. č. 973/1 
dle KN v k. ú. Náchod), paní Zuzana Jasná, nar. 26.9.1953, bytem Čelakovského 2029, 547 01 Náchod 
(poz. par. č. 919/10 dle KN v k. ú. Náchod), pan Ing. Jiří Jasný, nar. 29.4.1952, bytem  
Čelakovského 2029, 547 01 Náchod (poz. par. č. 919/10 dle KN v k. ú. Náchod), paní Ing. Jana Jirková, 
nar. 25.4.1972, bytem Březinova 1467, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1383 a poz. par. č. 971/3 dle KN  
v k. ú. Náchod), pan Jan Keizlar, nar. 30.4.1965, bytem Zvoleněves 71, 273 25 Zvoleněves (stav. par.  
č. 875 dle KN v k. ú. Náchod), paní Marie Keizlarová, nar. 28.9.1945, bytem Hurdálkova 152,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod), pan Luděk Kejzlar, nar. 16.5.1959, bytem 
Náchod 648, 547 01 Náchod (stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod), paní Marie Kejzlarová,  
nar. 6.10.1919, bytem Náchod 648, 547 01 Náchod (stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod), paní 
Jaroslava Kejzlarová, nar. 4.4.1949, bytem Gruberova 101, 547 01 Náchod (stav. par. č. 2772 dle KN  
v k. ú. Náchod), pan Bohuslav Kočnar, nar. 18.8.1934, bytem Šafaříkova 1077, 547 01 Náchod (stav. par. 
č. 1349 dle KN v k. ú. Náchod), paní Jaromíra Kočnarová, nar. 3.5.1936, bytem Šafaříkova 1077,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 1349 dle KN v k. ú. Náchod), pan Zdeněk Kouřím, nar. 28.7.1976, bytem 
Březinova 662, 547 01 Náchod (poz. par. č. 2078 dle KN v k. ú. Náchod), pan Ing. Lubomír Křivda,  
nar. 21.5.1953, bytem Lhota za Červeným Kostelcem 386, 549 41 Červený Kostelec (stav. par. č. 1041  
a poz. par. č. 966/2 dle KN v k. ú. Náchod), pan Jiří Kučera, nar. 21.3.1977, bytem Svobody 2084,  
547 01 Náchod (poz. par. č. 961/6 dle KN v k. ú. Náchod), pan Martin Lehečka, nar. 24.9.1981, bytem 
Šafaříkova 1068, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1338 a poz. par. č. 913/22 dle KN v k. ú. Náchod), paní 
Eva Lehečková, nar. 16.11.1987, bytem Šafaříkova 1068, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1338 a poz. par. 
č. 913/22 dle KN v k. ú. Náchod), paní Hana Marková, nar. 7.1.1953, bytem Jablonského 1295,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 1413 dle KN v k. ú. Náchod), pan Pavel Mucha, nar. 19.7.1952, bytem 
Svobody 1051, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1278 a poz. par. č. 961/5 dle KN v k. ú. Náchod), pan  
Ing Miloš Mucha, nar. 6.5.1956, bytem Svobody 1051, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1278 a poz. par.  
č. 961/5 dle KN v k. ú. Náchod), pan Josef Němeček, nar. 12.4.1942, bytem Svobody 77, 547 01 Náchod 
(stav. par. č. 2784 dle KN v k. ú. Náchod), paní Marta Němečková, nar. 17.11.1951, bytem Svobody 77, 
547 01 Náchod (stav. par. č. 2784 dle KN v k. ú. Náchod), paní Lenka Nosilová, nar. 4.4.1961, bytem 
Bezručova 661, 547 01 Náchod (poz. par. č. 964/11 dle KN v k. ú. Náchod), paní Jaroslava Nosková,  
nar. 17.11.1942, bytem Raichlové 167, 547 01 Náchod (stav. par. č. 2605 dle KN v k. ú. Náchod), paní 
Mgr. Jana Olšanová, nar. 1.6.1970, bytem Svobody 650, 547 01 Náchod (stav. par. č. 877 dle KN v k. ú. 
Náchod), pan Ing. Vladimír Paulíček, nar. 18.10.1954, bytem Jablonského 1205, 547 01 Náchod (poz. 
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par. č. 918/8 dle KN v k. ú. Náchod), paní Marcela Paulíčková, nar. 19.2.1953, bytem Jablonského 1205, 
547 01 Náchod (poz. par. č. 918/8 dle KN v k. ú. Náchod), pan Josef Poláček, nar. 30.9.1954, bytem 
Čelakovského 1493, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1589 a poz. par. č. 919/6 dle KN v k. ú. Náchod), pan 
Milan Polák, nar. 21.5.1947, bytem Březinova 892, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1047 a poz. par. č. 970/4 
dle KN v k. ú. Náchod), paní Hana Poláková, nar. 14.4.1948, bytem Březinova 892, 547 01 Náchod (stav. 
par. č. 1047 a poz. par. č. 970/4 dle KN v k. ú. Náchod), paní Alena Poláková, nar. 26.8.1947, bytem 
Březinova 892, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1047 a poz. par. č. 970/4 dle KN v k. ú. Náchod), paní  
Ing. Jitka Poláková, nar. 14.7.1970, bytem Jablonského 1299, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1414 dle KN 
v k. ú. Náchod), pan Ing. Jiří Prokop, nar. 27.1.1967, bytem Žďár nad Metují 175, 549 55 Žďár nad Metují 
(stav. par. č. 2536 dle KN v k. ú. Náchod), pan Tomáš Ptáček, nar. 2.7.1976, bytem Šafaříkova 1070,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 1339 dle KN v k. ú. Náchod), paní Alžbeta Ptáčková, nar. 16.5.1981, bytem 
Šafaříkova 1070, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1339 dle KN v k. ú. Náchod), pan Jiří Rathouský,  
nar. 13.2.1947, bytem Svobody 660, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1132 a poz. par. č. 964/10 dle KN  
v k. ú. Náchod), paní Šárka Reiter, nar. 30.3.1975, bytem Komenského 1428, 547 01 Náchod (stav. par. 
č. 1420 dle KN v k. ú. Náchod), pan Jan Rejzek, Dis, nar. 4.11.1983, bytem Svobody 643, 547 01 Náchod 
(stav. par. č. 870 a poz. par. č. 964/7 dle KN v k. ú. Náchod), pan Jan Rejzek, nar. 27.12.1954, bytem 
Svobody 643, 547 01 Náchod (stav. par. č. 871 dle KN v k. ú. Náchod), paní Eva Růžičková,  
nar. 27.8.1954, bytem Svobody 647, 547 01 Náchod (stav. par. č. 874 dle KN v k. ú. Náchod), pan 
Jaroslav Řehák, nar. 6.8.1950, bytem Hrašeho 26, 547 01 Náchod (poz. par. č. 961/7 dle KN v k. ú. 
Náchod), paní Elsa Řeháková, nar. 6.7.1936, bytem Svobody 1050, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1277  
a poz. par. č. 961/4 dle KN v k. ú. Náchod), paní Bohuslava Sáričková, nar. 14.5.1962, bytem Šafaříkova 
1077, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1349 dle KN v k. ú. Náchod), pan Ing. František Sedláček,  
nar. 11.4.1970, bytem Jablonského 1343, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1417 dle KN v k. ú. Náchod), paní 
Věra Sedláčková, nar. 9.3.1954, bytem Raichlové 856, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1043 a poz. par.  
č. 965/4 dle KN v k. ú. Náchod), paní Ludmila Sedláčková, nar. 22.2.1963, bytem Jablonského 1343,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 1417 dle KN v k. ú. Náchod), paní Jana Sedláčková, nar. 28.10.1951, bytem 
Svobody 943, 547 01 Náchod (poz. par. č. 918/7 dle KN v k. ú. Náchod), pan Pavel Scholz,  
nar. 3.8.1961, bytem Zelená 1956, 547 01 Náchod (stav. par. č. 2460 a poz. par. č. 973/3 dle KN v k. ú. 
Náchod), paní Radoslava Scholzová, nar. 10.3.1940, bytem Vojanova 172, 547 01 Náchod (stav. par.  
č. 2460 a poz. par. č. 973/3 dle KN v k. ú. Náchod), pan Jan Slezák, nar. 14.2.1946, bytem  
Čelakovského 1052, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1276 dle KN v k. ú. Náchod), pan Ladislav Slezák,  
nar. 23.3.1940, bytem Čelakovského 747, 547 01 Náchod (stav. par. č. 2180 dle KN v k. ú. Náchod), paní 
Jaroslava Slezáková, nar. 4.4.1949, bytem Čelakovského 1052, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1276  
dle KN v k. ú. Náchod), paní JUDr. Kateřina Součková, nar. 9.6.1980, bytem Jablonského 1314,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 1416 a poz. par. č. 918/6 dle KN v k. ú. Náchod), pan Mgr. Josef Sršeň,  
nar. 18.6.1957, bytem Raichlové 962, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1187 a poz. par. č. 965/9 dle KN  
v k. ú. Náchod), pan Ing. Jan Sršeň, nar. 2.3.1983, bytem Raichlové 962, 547 01 Náchod (poz. par.  
č. 965/12 dle KN v k. ú. Náchod), paní Mgr. Iva Sršňová, nar. 31.7.1957, bytem Raichlové 962,  
547 01 Náchod (stav. par. č. 1187 a poz. par. č. 965/9 dle KN v k. ú. Náchod), paní RNDr. Jitka 
Šimonová, nar. 10.1.1963, bytem Na Holém vrchu 1845/5, 251 01 Říčany u Prahy (stav. par. č. 1044  
a poz. par. č. 965/5 dle KN v k. ú. Náchod), paní RNDr. Ivana Šimurdová, nar. 24.4.1965, bytem  
Svobody 54, 547 01 Náchod (stav. par. č. 2939 a poz. par. č. 918/13 dle KN v k. ú. Náchod), paní 
Romana Štěpánová, nar. 8.4.1975, bytem Šafaříkova 729, 547 01 Náchod (stav. par. č. 2436 dle KN  
v k. ú. Náchod), pan Pavel Štras, nar. 27.6.1975, bytem Svobody 746, 547 01 Náchod (poz. par. č. 917/4 
dle KN v k. ú. Náchod), paní Barbora Tesařová Reichertová, nar. 8.5.1985, bytem Čelakovského 1084, 
547 01 Náchod (stav. par. č. 1384 dle KN v k. ú. Náchod), paní Světluše Trojovská, nar. 3.2.1935, bytem 
Šafaříkova 1038, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1273 a 1274 dle KN v k. ú. Náchod), paní Marie 
Voslařová, nar. 27.8.1954, bytem Svobody 647, 547 01 Náchod (stav. par. č. 874 dle KN v k. ú. Náchod), 
pan Jiří Zítko, nar. 10.3.1937, bytem Čelakovského 1442, 547 01 Náchod (stav. par. č. 1440 dle KN  
v k. ú. Náchod), pan Ing. Richard Zítko, nar. 6.1.1973, bytem Kabáty 325, 254 01 Jílové u Prahy (stav. 
par. č. 1440 dle KN v k. ú. Náchod), paní Lenka Zítková, nar. 30.7.1979, bytem Svobody 943,  
547 01 Náchod (poz. par. č. 918/7 dle KN v k. ú. Náchod). 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: poz. 
par. č. 913/12, 913/13, 913/14, 913/20, 913/21, 913/24, 913/28, 917/1, 917/2, 919/12, 958/4, 965/2, 
965/3, 965/6, 966/3, 966/9, 2077/3, 2312/1, 2312/2, stav. par. č. 873, 1626, 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: společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s., IČO 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, společnost  
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GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená 
společností GridServices, s.r.o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, společnost 
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, 
společnost Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095, se sídlem Bílkova 196, 547 01 Náchod.  

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahovala kromě obecných náležitostí podle správního řádu 
základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích, na nichž se má záměr 
uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich, jejichž právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jak stanoví ustanovení  
§ 86 odst. 1 stavebního zákona. 

Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1042 a poz. par. č. 965/7 dle KN  
v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 18, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
pan Tomáš Habr, nar. 8.7.1967, bytem Raichlové 855, 547 01 Náchod, a paní Miloslava Habrová,  
nar. 28.6.1938, bytem Raichlové 855, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k poz. 
par. č. 961/6 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 35, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální 
pracoviště Náchod, pan Jiří Kučera, nar. 21.3.1977, bytem Svobody 2084, 547 01 Náchod. Stavební úřad 
ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1041 a poz. par. č. 966/2 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu 
z katastru nemovitostí ze dne 26. 9. 2017, list vlastnictví číslo 86, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Ing. Lubomír 
Křivda, nar. 21.5.1953, bytem Lhota za Červeným Kostelcem 386, 549 41 Červený Kostelec. Stavební 
úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1276 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru 
nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 114, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj  
se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Jan Slezák, nar. 14.2.1946, bytem 
Čelakovského 1052, 547 01 Náchod, a  paní Jaroslava Slezáková, nar. 4.4.1949, bytem  
Čelakovského 1052, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 870  
a k poz. par. č. 964/7 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 152, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, pan Jan Rejzek, Dis, nar. 4.11.1983, bytem Svobody 643,  
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1384 dle KN v k. ú. Náchod má 
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 367, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Barbora 
Tesařová Reichertová, nar. 8.5.1985, bytem Čelakovského 1084, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, 
že vlastnické právo ke stav. par. č. 2180 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 445, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Ladislav Slezák, nar. 23.3.1940, bytem 
Čelakovského 747, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1339 dle KN 
v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 485, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
pan Tomáš Ptáček, nar. 2.7.1976, bytem Šafaříkova 1070, 547 01 Náchod, a paní Alžbeta Ptáčková,  
nar. 16.5.1981, bytem Šafaříkova 1070, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo  
ke stav. par. č. 2460 a poz. par. č. 973/3 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 543, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Pavel Scholz, nar. 3.8.1961, bytem Zelená 1956, 
547 01 Náchod, a paní Radoslava Scholzová, nar. 10.3.1940, bytem Vojanova 172, 547 01 Náchod. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1278 a poz. par. č. 961/5 dle KN v k. ú. Náchod 
mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 544, Katastrálního úřadu 
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Pavel Mucha, 
nar. 19.7.1952, bytem Svobody 1051, 547 01 Náchod, a pan Ing Miloš Mucha, nar. 6.5.1956, bytem 
Svobody 1051, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1416 a poz. par. 
č. 918/6 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví 
číslo 572, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální 
pracoviště Náchod, paní JUDr. Kateřina Součková, nar. 9.6.1980, bytem Jablonského 1314,  
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 2605 dle KN v k. ú. Náchod má 
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 616, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Jaroslava 
Nosková, nar. 17.11.1942, bytem Raichlové 167, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické 
právo ke stav. par. č. 2536 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne  
22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 849, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci 
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Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Ing. Jiří Prokop, nar. 27.1.1967, bytem Žďár nad Metují 175, 
549 55 Žďár nad Metují. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1349 dle KN  
v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 948, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
pan Bohuslav Kočnar, nar. 18.8.1934, bytem Šafaříkova 1077, 547 01 Náchod, paní Jaromíra Kočnarová, 
nar. 3.5.1936, bytem Šafaříkova 1077, 547 01 Náchod, a paní Bohuslava Sáričková, nar. 14.5.1962, 
bytem Šafaříkova 1077, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 874  
dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1017, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
paní Eva Růžičková, nar. 27.8.1954, bytem Svobody 647, 547 01 Náchod, a paní Marie Voslařová,  
nar. 27.8.1954, bytem Svobody 647, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. 
par. č. 1338 a poz. par. č. 913/22 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne  
22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1147, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci 
Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Martin Lehečka, nar. 24.9.1981, bytem Šafaříkova 1068,  
547 01 Náchod, a paní Eva Lehečková, nar. 16.11.1987, bytem Šafaříkova 1068, 547 01 Náchod. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1415 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu 
z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1269, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Nora 
Holomková, nar. 5.7.1972, bytem Jablonského 1305, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické 
právo ke stav. par. č. 1419 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne  
22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1292, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci 
Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Tomáš Jansa, nar. 11.3.1985, bytem Čelakovského 1298, 
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1417 dle KN v k. ú. Náchod mají 
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1319, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Ing. František 
Sedláček, nar. 11.4.1970, bytem Jablonského 1343, 547 01 Náchod, a paní Ludmila Sedláčková,  
nar. 22.2.1963, bytem Jablonského 1343, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo  
ke stav. par. č. 1274 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 1376, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, paní Světluše Trojovská, nar. 3.2.1935, bytem Šafaříkova 1038,  
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k poz. par. č. 964/11 dle KN v k. ú. Náchod má 
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1390, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Lenka 
Nosilová, nar. 4.4.1961, bytem Bezručova 661, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo 
ke stav. par. č. 1420 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 1428, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, paní Šárka Reiter, nar. 30.3.1975, bytem Komenského 1428,  
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1589 a poz. par. č. 919/6 dle KN 
v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1437, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
pan Josef Poláček, nar. 30.9.1954, bytem Čelakovského 1493, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil,  
že vlastnické právo ke stav. par. č. 1421 a poz. par. č. 919/14 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu 
z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1438, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Petr Duba,  
nar. 4.5.1947, bytem Čelakovského 1309, 547 01 Náchod, a paní Hana Dubová, nar. 19.5.1949, bytem 
Čelakovského 1309, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1633  
dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1445, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
pan Petr Babica, nar. 28.4.1972, bytem Čelakovského 1093, 547 01 Náchod, a paní Helena Babicová, 
nar. 3.6.1973, bytem Čelakovského 1093, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo  
ke stav. par. č. 1414 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 1553, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, paní Ing. Jitka Poláková, nar. 14.7.1970, bytem Jablonského 1299,  
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 872 dle KN v k. ú. Náchod má 
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1572, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Michal Habr, 
nar. 8.6.1982, bytem Svobody 645, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. 
par. č. 871 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví 
číslo 1574, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální 
pracoviště Náchod, pan Jan Rejzek, nar. 27.12.1954, bytem Svobody 643, 547 01 Náchod. Stavební 
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úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1132 a poz. par. č. 964/10 dle KN v k. ú. Náchod má  
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1579, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Jiří Rathouský, 
nar. 13.2.1947, bytem Svobody 660, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. 
par. č. 877 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví 
číslo 1584, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální 
pracoviště Náchod, paní Mgr. Jana Olšanová, nar. 1.6.1970, bytem Svobody 650, 547 01 Náchod. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1383 a poz. par. č. 971/3 dle KN v k. ú. Náchod 
má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1588, Katastrálního úřadu 
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Ing. Jana 
Jirková, nar. 25.4.1972, bytem Březinova 1467, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo 
ke stav. par. č. 1044 a poz. par. č. 965/5 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1628, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Ing. Vladimír Dittrich, nar. 2.4.1954, bytem 
Průmyslová 918/22, 500 02 Hradec Králové, a paní RNDr. Jitka Šimonová, nar. 10.1.1963, bytem  
Na Holém vrchu 1845/5, 251 01 Říčany u Prahy. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par.  
č. 1043 a poz. par. č. 965/4 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne  
22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1695, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci 
Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Věra Sedláčková, nar. 9.3.1954, bytem Raichlové 856,  
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1440 dle KN v k. ú. Náchod mají 
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1722, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Jiří Zítko,  
nar. 10.3.1937, bytem Čelakovského 1442, 547 01 Náchod, a pan Ing. Richard Zítko, nar. 6.1.1973, 
bytem Kabáty 325, 254 01 Jílové u Prahy. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1187 
a poz. par. č. 965/9 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 1746, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, pan Mgr. Josef Sršeň, nar. 18.6.1957, bytem Raichlové 962,  
547 01 Náchod, a paní Mgr. Iva Sršňová, nar. 31.7.1957, bytem Raichlové 962, 547 01 Náchod. Stavební 
úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1273 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru 
nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1754, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj 
se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Jiří Fabián, nar. 21.6.1943, bytem 
Šafaříkova 1036, 547 01 Náchod, a paní Světluše Trojovská, nar. 3.2.1935, bytem Šafaříkova 1038,  
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1272 dle KN v k. ú. Náchod má 
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1775, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Jiří Fabián,  
nar. 21.6.1943, bytem Šafaříkova 1036, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo  
ke stav. par. č. 1277 a poz. par. č. 961/4 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1785, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Elsa Řeháková, nar. 6.7.1936, bytem Svobody 
1050, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k poz. par. č. 961/3 dle KN  
v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 26. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1794, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
pan Lukáš Habr, nar. 28.3.1978, bytem Svobody 1071, 547 01 Náchod, a paní Pavla Habrová,  
nar. 23.12.1975, bytem Svobody 1071, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. 
par. č. 1047 a poz. par. č. 970/4 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne  
22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1824, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci 
Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Milan Polák, nar. 21.5.1947, bytem Březinova 892,  
547 01 Náchod, paní Hana Poláková, nar. 14.4.1948, bytem Březinova 892, 547 01 Náchod, a paní 
Alena Poláková, nar. 26.8.1947, bytem Březinova 892, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil,  
že vlastnické právo ke stav. par. č. 2436 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1833, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Romana Štěpánová, nar. 8.4.1975, bytem 
Šafaříkova 729, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1275 dle KN 
v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1840, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
pan Petr Duba, nar. 4.5.1947, bytem Čelakovského 1309, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil,  
že vlastnické právo ke stav. par. č. 1293 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1846, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Antonín Dvořák, nar. 24.9.1945, bytem Šafaříkova 
1066, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1379 a poz. par. č. 966/8 
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dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1860, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
paní Libuše Drašnarová, nar. 4.7.1943, bytem Gruberova 1083, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil,  
že vlastnické právo ke stav. par. č. 876 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 1861, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Jiří David, nar. 14.10.1972, bytem Svobody 649, 
547 01 Náchod, a pan Sebastian David, nar. 24.8.1998, bytem Svobody 649, 547 01 Náchod. Stavební 
úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru 
nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 2103, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj 
se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Jan Keizlar, nar. 30.4.1965, bytem 
Zvoleněves 71, 273 25 Zvoleněves, paní Marie Keizlarová, nar. 28.9.1945, bytem Hurdálkova 152,  
547 01 Náchod, pan Luděk Kejzlar, nar. 16.5.1959, bytem Náchod 648, 547 01 Náchod, a paní Marie 
Kejzlarová, nar. 6.10.1919, bytem Náchod 648, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo 
k poz. par. č. 920/2 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 2438, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, pan MUDr. Jan Babka, nar. 1.2.1948, bytem Svobody 1853,  
547 01 Náchod, a paní MUDr. Miroslava Babková, nar. 20.5.1950, bytem Svobody 1853, 547 01 Náchod. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k poz. par. č. 965/12 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu 
z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 2527, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Ing. Jan Sršeň, 
nar. 2.3.1983, bytem Raichlové 962, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. 
par. č. 1418 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví 
číslo 2583, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální 
pracoviště Náchod, paní Alena Fraňková, nar. 2.12.1933, bytem Jablonského 1332, 547 01 Náchod. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k poz. par. č. 961/7 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu 
z katastru nemovitostí ze dne 26. 9. 2017, list vlastnictví číslo 2614, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Jaroslav 
Řehák, nar. 6.8.1950, bytem Hrašeho 26, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo  
k poz. par. č. 917/5 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 2617, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, pan Jiří Hejzlar, nar. 2.8.1969, bytem Šafaříkova 1991, 547 01 Náchod,  
a paní Jitka Hejzlarová, nar. 27.2.1970, bytem Šafaříkova 1991, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil,  
že vlastnické právo k poz. par. č. 919/10 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 2622, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Zuzana Jasná, nar. 26.9.1953, bytem 
Čelakovského 2029, 547 01 Náchod, a pan Ing. Jiří Jasný, nar. 29.4.1952, bytem Čelakovského 2029, 
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 2770 a poz. par. č. 918/3 dle KN 
v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 3133, 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, 
pan Josef Čtvrtečka, nar. 6.2.1945, bytem Jablonského 292, 547 01 Náchod, a paní Jana Čtvrtečková, 
nar. 6.3.1947, bytem Jablonského 292, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. 
par. č. 2784 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 3284, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, pan Josef Němeček, nar. 12.4.1942, bytem Svobody 77, 547 01 Náchod, 
a paní Marta Němečková, nar. 17.11.1951, bytem Svobody 77, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil,  
že vlastnické právo k poz. par. č. 918/7 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí  
ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 3540, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem 
v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Jana Sedláčková, nar. 28.10.1951, bytem Svobody 
943, 547 01 Náchod, a paní Lenka Zítková, nar. 30.7.1979, bytem Svobody 943, 547 01 Náchod. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 2939 a poz. par. č. 918/13 dle KN v k. ú. Náchod 
má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 4062, Katastrálního úřadu 
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní RNDr. Ivana 
Šimurdová, nar. 24.4.1965, bytem Svobody 54, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo 
k poz. par. č. 917/4 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 4148, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, pan Pavel Štras, nar. 27.6.1975, bytem Svobody 746, 547 01 Náchod. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 2772 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu 
z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 5177, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Jaroslava 
Kejzlarová, nar. 4.4.1949, bytem Gruberova 101, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické 
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právo ke stav. par. č. 1413 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne  
22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 5238, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci 
Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Hana Marková, nar. 7.1.1953, bytem Jablonského 1295, 
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k poz. par. č. 2078 dle KN v k. ú. Náchod má 
dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 5783, Katastrálního úřadu  
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pan Zdeněk Kouřím, 
nar. 28.7.1976, bytem Březinova 662, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k poz. 
par. č. 918/8 dle KN v k. ú. Náchod mají dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 7526, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, pan Ing. Vladimír Paulíček, nar. 18.10.1954, bytem Jablonského 1205, 
547 01 Náchod, a paní Marcela Paulíčková, nar. 19.2.1953, bytem Jablonského 1205, 547 01 Náchod. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 719 a poz. par. č. 961/2 dle KN v k. ú. Náchod 
má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 7723, Katastrálního úřadu 
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, paní Alena 
Janečková, nar. 4.11.1965, bytem Bezručova 527, 547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické 
právo k poz. par. č. 973/1 dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, 
list vlastnictví číslo 7842, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, paní Jitka Jarkovská, nar. 6.9.1965, bytem Pulice 56, 51801 Dobruška. 
Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo ke stav. par. č. 1186 a 3599 a poz. par. č. 966/5 a 2004/5  
dle KN v k. ú. Náchod má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dnů 22. 9. 2017 a 26. 9. 2017, list 
vlastnictví číslo 8071, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, 
Katastrální pracoviště Náchod, společnost ASV Náchod, a.s., IČO 64789713, Březinova 2005,  
547 01 Náchod. Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k poz. par. č. 913/8, 913/38, 918/2, 919/7, 
920/3, 924/3, 964/8, 965/1, 966/7, 985/21, 2003, 2004/9, 2004/10, 2005/1 a 2005/2 dle KN v k. ú. Náchod 
má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22. 9. 2017, list vlastnictví číslo 10001, Katastrálního úřadu 
pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, Město Náchod,  
IČO 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Na základě těchto zjištění žadatel 
doložil smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu s vlastníky uvedených poz. par. č. 913/22, 913/38, 913/8, 917/4, 917/5, 918/2, 918/3, 
918/6, 918/7, 918/8, 918/13, 919/6, 919/7, 919/10, 919/14, 920/2, 920/3, 961/2, 961/3, 961/4, 961/5, 
961/6, 961/7, 964/7, 964/8, 964/10, 964/11, 965/1, 965/4, 965/5, 965/7, 965/9, 965/12, 966/2, 966/5, 
966/7, 966/8, 970/4, 971/3, 973/1, 973/3, 985/21, 2003, 2004/5, 2004/9, 2005/1, 2005/2, 2078, a stav par. 
č. 719, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 877, 1041, 1042, 1043, 1044, 1047, 1186, 1187, 1272, 1273, 1274, 
1275, 1276, 1277, 1278, 1293, 1338, 1339, 1349, 1379, 1383, 1384, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 
1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1589, 1633, 2180, 2436, 2460, 2536, 2605, 2770, 2772, 2784, 2939, 
3599, vše dle KN v k. ú. Náchod. 

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly doloženy následující podklady: 

 projektová dokumentace stavby číslo IE-12-2005654 vypracovaná v březnu 2017 společností 
ELEKTRO-COMP spol. s r.o., zodpovědný projektant pan Ing. Pavel Michl, autorizovaný inženýr  
pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0602463; 

 plná moc zmocňující společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, k zastupování 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, ze dne 3. 2. 2017; 

 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  
zn. 0100734321 ze dne 25. 4. 2017; 

 sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0200589308  
ze dne 25. 4. 2017; 

 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 746511/16  
ze dne 2. 11. 2016; 

 stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené společností GridServices, s.r.o., zn. 5001439590  
ze dne 25. 1. 2017; 

 vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 17-00376 ze dne 9. 2. 2017; 

 vyjádření společnosti innogy Energo, s.r.o., ze dne 27. 4. 2017; 
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 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací společnosti Internet2 s.r.o., č.j. 17-VES-0501 ze dne 8. 5. 2017; 

 vyjádření společnosti InfoTel, spol. s r.o., o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě  
a zařízení v majetku firem UPC Česká republika, s.r.o., a Sloane Park Property Trust, a.s.,  
zn. 19317/Ru ze dne 15. 5. 2017; 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru 
Náchod, č.j. HSHK-1353-2/2017 (180-NA-OP-2017) ze dne 7. 3. 2017; 

 vyjádření společnosti Technické služby Náchod s.r.o. ze dne 10. 5. 2017; 

 vyjádření Městského úřadu Náchod, odboru správy majetku a financování, sp.zn. 13954/2016/SMF,  
čj. MUNAC 13950/2017/SMF/GH/6562, ze dne 15. 2. 2017; 

 koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování,  
sp.zn. 2603/2016/VÝST/M/PE, čj. MUNAC 29751/2017, ze dne 28. 4. 2017; 

 stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru 
Náchod, Dopravního inspektorátu, č.j. KRPH-41091/ČJ-2017-050506 ze dne 29. 5. 2017; 

 rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství,  
sp.zn. 6488/2017/DSH/IR, čj. MUNAC 42900/2017/DSH/IR, ze dne 3. 7. 2017; 

 stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., č.j. POS 176/17 ze dne 14. 9. 2017; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (č. IE-12-2005654/VB/01), 
uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Městem Náchod, IČO 00272868, 
vlastníkem poz. par. č. 913/8, 913/38, 918/2, 919/7, 920/3, 924/3, 964/8, 965/1, 966/7, 985/21, 2003, 
2004/9, 2004/10, 2005/1 a 2005/2 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/2), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Pavlem Scholzem, 
nar. 3. 8. 1961, spoluvlastníkem stav. par. č. 2460 a poz. par. č. 973/3 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/3), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Radoslavou 
Scholzovou, nar. 10. 3. 1940, spoluvlastníkem stav. par. č. 2460 a poz. par. č. 973/3 dle KN v k. ú. 
Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/4), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Jitkou Jarkovskou, 
nar. 6. 9. 1965, vlastníkem poz. par. č. 973/1 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/5), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Zdeňkem 
Kouřímem, nar. 28. 7. 1976, vlastníkem poz. par. č. 2078 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/6), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Ing. Janou Jirkovou, 
nar. 25. 4. 1972, vlastníkem stav. par. č. 1383 a poz. par. č. 971/3 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/7), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Milanem Polákem, 
nar. 21. 5. 1947, spoluvlastníkem stav. par. č. 1047 a poz. par. č. 970/4 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/8), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Alenou Polákovou, 
nar. 26. 8. 1947, spoluvlastníkem stav. par. č. 1047 a poz. par. č. 970/4 dle KN v k. ú. Náchod; 
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 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/9), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Hanou Polákovou, 
nar. 14. 4. 1948, spoluvlastníkem stav. par. č. 1047 a poz. par. č. 970/4 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/11), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Janem  
Rejzkem, DiS., nar. 4. 11. 1983, vlastníkem stav. par. č. 870 a poz. par. č. 964/7 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/12), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Miroslavou Vltavskou, 
vlastníkem stav. par. č. 871 dle KN v k. ú. Náchod (práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy  
byly převedeny na nového vlastníka pozemku, pana Jana Rejzka, nar. 27. 12. 1954); 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/13), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Michalem Habrem, 
nar. 8. 6. 1982, vlastníkem stav. par. č. 872 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/15), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Evou Růžičkovou,  
nar. 27. 8. 1954, spoluvlastníkem stav. par. č. 874 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/16), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Marií Voslařovou,  
nar. 27. 8. 1954, spoluvlastníkem stav. par. č. 874 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/17), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Janem Keizlarem, 
nar. 30. 4. 1965, spoluvlastníkem stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/18), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Marií Keizlarovou,  
nar. 28. 9. 1945, spoluvlastníkem stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/19), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Luďkem Kejzlarem, 
nar. 16. 5. 1959, spoluvlastníkem stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/20), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO paní Marií 
Kejzlarovou, nar. 6. 10. 1919, spoluvlastníkem stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/21), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Jiřím Davidem,  
nar. 14. 10. 1972, spoluvlastníkem stav. par. č. 875 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/23), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Mgr. Janou 
Olšanovou, nar. 1. 6. 1970, vlastníkem stav. par. č. 877 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/24), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Jiřím Rathouským, 
nar. 13. 2. 1947, vlastníkem stav. par. č. 1132 a poz. par. č. 964/10 dle KN v k. ú. Náchod; 
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 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/25), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Elsou Řehákovou, 
nar. 6. 7. 1936, vlastníkem stav. par. č. 1277 a poz. par. č. 961/4 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/27), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Ing. Milošem 
Muchou, nar. 6. 5. 1956, spoluvlastníkem stav. par. č. 1278 a poz. par. č. 961/5 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/27), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Pavlem Muchou, 
nar. 19. 7. 1952, spoluvlastníkem stav. par. č. 1278 a poz. par. č. 961/5 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/28), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Jiřím Kučerou,  
nar. 21. 3. 1977, vlastníkem poz. par. č. 961/6 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/32), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Pavlem Štrasem, 
nar. 27. 6. 1975, vlastníkem poz. par. č. 917/4 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/33), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Josefem 
Němečkem, nar. 12. 4. 1942, a paní Martou Němečkovou, nar. 17. 11. 1951, vlastníky stav. par.  
č. 2784 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/34), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Janou Sedláčkovou, 
nar. 28. 10. 1951, spoluvlastníkem poz. par. č. 918/7 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/35), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Lenkou Zítkovou,  
nar. 30. 7. 1979, spoluvlastníkem poz. par. č. 918/7 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/36), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní RNDr. Ivanou 
Šimurdovou, nar. 24. 4. 1965, vlastníkem stav. par. č. 2939 a poz. par. č. 918/13 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/37), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem MUDr. Janem 
Babkou, nar. 1. 2. 1948, a paní MUDr. Miroslavou Babkovou, nar. 20. 5. 1950, vlastníky poz. par.  
č. 920/2 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/38), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Ing. Vladimírem 
Paulíčkem, nar. 18. 10. 1954, a paní Marcelou Paulíčkovou, nar. 19. 2. 1953, vlastníky poz. par.  
č. 918/8 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/39), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Ing. Filipem 
Sedláčkem, nar. 11. 4. 1970, a paní Ludmilou Sedláčkovou, nar. 22. 2. 1963, vlastníky stav. par.  
č. 1417 dle KN v k. ú. Náchod; 
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 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/40), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Alenou Fraňkovou, 
nar. 2. 12. 1933, vlastníkem stav. par. č. 1418 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/41), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Josefem 
Čtvrtečkou, nar. 6. 2. 1945, a paní Janou Čtvrtečkovou, nar. 6. 3. 1947, vlastníky stav. par. č. 2770  
a poz. par. č. 918/3 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/42), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní JUDr. Kateřinou 
Součkovou, nar. 9. 8. 1980, vlastníkem stav. par. č. 1416 a poz. par. č. 916/6 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/43), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Norou Holomkovou, 
nar. 5. 7. 1972, vlastníkem stav. par. č. 1415 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/44), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Ing. Jitkou Polákovou, 
nar. 14. 7. 1970, vlastníkem stav. par. č. 1414 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/45), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Hanou Markovou,  
nar. 7. 1. 1953, vlastníkem stav. par. č. 1413 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/46), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Barborou Tesařovou 
Reichertovou, nar. 8. 5. 1985, vlastníkem stav. par. č. 1384 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/47), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Jiřím Zítkou,  
nar. 10. 3. 1937, spoluvlastníkem stav. par. č. 1440 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/48), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Ing. Richardem 
Zítkou, nar. 6. 1. 1973, spoluvlastníkem stav. par. č. 1440 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/50), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Janem Slezákem, 
nar. 14. 2. 1946, a paní Jaroslavou Slezákovou, nar. 4. 4. 1949, vlastníky stav. par. č. 1276 dle KN 
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/51), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Ladislavem 
Slezákem, nar. 23. 3. 1940, vlastníkem stav. par. č. 2180 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/52), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Petrem Dubou,  
nar. 4. 5. 1947, a paní Hanou Dubovou, nar. 19. 5. 1949, vlastníky stav. par. č. 1421 a poz. par.  
č. 919/14 dle KN v k. ú. Náchod; 
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 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/53), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Ing. Jiřím Jasným, 
nar. 29. 4. 1952, a paní Zuzanou Jasnou, nar. 26. 9. 1953, vlastníky poz. par. č. 919/10 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/54), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Tomášem Jansou, 
nar. 11. 3. 1985, vlastníkem stav. par. č. 1419 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/55), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Šárkou Reiter,  
nar. 30. 3. 1975, vlastníkem stav. par. č. 1420 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/56), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Josefem Poláčkem, 
nar. 30. 9. 1954, vlastníkem stav. par. č. 1589 a poz. par. č. 919/6 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/57), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Petrem Babicou, 
nar. 28. 4. 1972, a paní Helenou Babicovou, nar. 3. 6. 1973, vlastníky stav. par. č. 1633 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/58), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Bohuslavem 
Kočnarem, nar. 18. 8. 1934, spoluvlastníkem stav. par. č. 1349 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/59), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Bohuslavem 
Kočnarem, nar. 18. 8. 1934, a paní Jaromírou Kočnarovou, nar. 3. 5. 1936, spoluvlastníky stav. par. 
č. 1349 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/60), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Bohuslavou 
Sáričkovou, nar. 14. 5. 1962, spoluvlastníkem stav. par. č. 1349 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/61), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Tomášem Ptáčkem, 
nar. 2. 7. 1976, a paní Alžbětou Ptáčkovou, nar. 16. 5. 1981, vlastníky stav. par. č. 1339 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/63), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Petrem Dubou,  
nar. 4. 5. 1947, vlastníkem stav. par. č. 1275 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/64), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Světluší Trojovskou, 
nar. 3. 2. 1935, vlastníkem stav. par. č. 1274 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/65), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Jiřím Fabiánem, 
nar. 21. 6. 1943, spoluvlastníkem stav. par. č. 1273 dle KN v k. ú. Náchod; 
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 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/66), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Světluší Trojovskou, 
nar. 3. 2. 1935, spoluvlastníkem stav. par. č. 1273 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/67), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Jiřím Fabiánem, 
nar. 21. 6. 1943, vlastníkem stav. par. č. 1272 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/68), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Antonínem 
Dvořákem, nar. 24. 9. 1945, spoluvlastníkem stav. par. č. 1293 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/70), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Romanou 
Štěpánovou, nar. 8. 4. 1975, spoluvlastníkem stav. par. č. 2436 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/71), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Jiřím Hejzlarem, 
nar. 2. 8. 1969, a paní Jitkou Hejzlarovou, nar. 27. 2. 1970, vlastníky poz. par. č. 917/5 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/72), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Lenkou Nosilovou, 
nar. 4. 4. 1961, vlastníkem poz. par. č. 964/11 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/73), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Ing. Jiřím 
Prokopem, nar. 27. 1. 1967, vlastníkem stav. par. č. 2536 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/74), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Alenou Janečkovou, 
nar. 4. 11. 1965, vlastníkem stav. par. č. 719 a poz. par. č. 961/2 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/75), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Vladimírem 
Dittrichem, nar. 2. 4. 1954, spoluvlastníkem stav. par. č. 1044 a poz. par. č. 965/5 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/77), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Věrou Sedláčkovou, 
nar. 9. 3. 1954, vlastníkem stav. par. č. 1043 a poz. par. č. 965/4 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/78), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Ing. Janem Sršněm, 
nar. 2. 3. 1983, vlastníkem poz. par. č. 965/12 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/80), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Mgr. Josefem 
Sršněm, nar. 18. 6. 1957, a paní Mgr. Ivou Sršňovou, nar. 31. 7. 1957, vlastníky stav. par. č. 1187  
a poz. par. č. 965/9 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/81), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
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zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Jaroslavou Noskovou, 
nar. 17. 11. 1942, vlastníkem stav. par. č. 2605 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/82), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Tomášem Habrem, 
nar. 8. 7. 1967, spoluvlastníkem stav. par. č. 1042 a poz. par. č. 965/7 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/83), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Miloslavou Habrovou, 
nar. 28. 6. 1938, spoluvlastníkem stav. par. č. 1042 a poz. par. č. 965/7 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/84), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Libuší Drašnarovou, 
nar. 4. 7. 1943, vlastníkem stav. par. č. 1379 a poz. par. č. 966/8 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/85), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Jaroslavou 
Kejzlarovou, nar. 4. 4. 1949, vlastníkem stav. par. č. 2772 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/86), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a společností  
ASV Náchod, a.s., IČO 64789713, vlastníkem stav. par. č. 1186 a poz. par. č. 966/5 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/87), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a panem Martinem 
Lehečkou, nar. 24. 9. 1981, spoluvlastníkem stav. par. č. 1338 a poz. par. č. 913/22 dle KN  
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést 
stavbu (č. IE-12-2005654/VB/88), uzavřena mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, 
zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, a paní Evou Lehečkovou, 
nar. 16. 11. 1987, spoluvlastníkem stav. par. č. 1338 a poz. par. č. 913/22 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o právu provést stavbu (č. IE-12-2005654/PPS/01), uzavřena mezi společností  
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o.,  
IČO 15032060, a společností ASV Náchod, a.s., IČO 64789713, vlastníkem stav. par. č. 3599 a poz. 
par. č. 2004/5 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o právu provést stavbu (č. IE-12-2005654/PPS/02), uzavřena mezi společností  
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o.,  
IČO 15032060, a panem Ing. Lubomírem Křivdou, nar. 21. 5. 1953, vlastníkem stav. par. č. 1041  
a poz. par. č. 966/2 dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o právu provést stavbu (č. IE-12-2005654/PPS/03), uzavřena mezi společností  
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o.,  
IČO 15032060, a panem Jaroslavem Řehákem, nar. 6. 8. 1950, vlastníkem poz. par. č. 961/7 dle KN 
v k. ú. Náchod; 

 smlouva o právu provést stavbu (č. IE-12-2005654/PPS/04), uzavřena mezi společností  
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o.,  
IČO 15032060, a panem Lukášem Habrem, nar. 28. 3. 1978, spoluvlastníkem poz. par. č. 961/3  
dle KN v k. ú. Náchod; 

 smlouva o právu provést stavbu (č. IE-12-2005654/PPS/05), uzavřena mezi společností  
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o.,  
IČO 15032060, a panem Lukášem Habrem, nar. 28. 3. 1978, a paní Pavlou Habrovou,  
nar. 23. 12. 1975, spoluvlastníky poz. par. č. 961/3 dle KN v k. ú. Náchod. 
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Opatřením ze dne 26. 9. 2017 nadepsaný stavební úřad oznámil zahájení územního řízení  
dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona. 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. Právo podat námitku či závazné 
stanovisko ve stanovené lhůtě nikdo neuplatnil. 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 2. 10. 2017 a současně byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Stavební úřad pak v územním řízení podle ustanovení § 90 stavebního zákona posuzoval,  
zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a dospěl k závěru,  
že umístění stavby je v souladu 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. 
Pozemky dotčené stavbou se dle Územního plánu Náchod nacházejí v zastavěném území,  
a to v plochách bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) a v plochách veřejných 
prostranství (PV). V plochách bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI) jsou  
dle Územního plánu Náchod jako přípustné využití uvedeny mimo jiné pozemky, stavby a zařízení 
technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. V plochách veřejných prostranství (PV) jsou  
dle Územního plánu Náchod jako přípustné využití uvedeny mimo jiné pozemky, stavby a zařízení 
dopravní a technické infrastruktury. Dle výše uvedeného je záměr v souladu s Územním plánem Náchod, 
neboť se jedná o stavbu technické infrastruktury. 

Stavební úřad dále posuzoval soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování, zejména  
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,  
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky 
na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů  
a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad dospěl k závěru,  
že navržený záměr je v souladu s těmito požadavky. Stavební úřad dále posoudil předložená stanoviska 
dotčených orgánů jednotlivě, ve vzájemné souvislosti a následně i s ohledem na širší vztahy. Stanoviska 
byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Umístění 
stavby dále vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby, a obecným požadavkům na využívání území stanoveným 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

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. 

 

P o u č e n í 

 

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, přičemž podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Dle ustanovení § 93 
odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané 
v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle 
stavebního zákona nebo zvláštních předpisů, nebo nabyl-li v době platnosti právních účinků souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru, případně byla-li v době jeho platnosti stavba zahájena.  
Dle ustanovení § 93 odst. 5 stavebního zákona územní 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 



 

 

 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
IČO 00272868   ID DS gmtbqhx              21/27 
                            
 

Náchod, odboru výstavby a územního plánování. Dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu dnem 
oznámení rozhodnutí a tedy rozhodným počátkem běhu 15-ti denní lhůty, je den doručení písemnosti. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 
 

 
Otisk úředního razítka 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve smyslu ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
byl dle položky 17 odst. 1. písm. f) sazebníku správních poplatků předepsán správní poplatek v celkové 
výši 20.000,- Kč. Poplatek byl uhrazen dne 26. 10. 2017. 
 
 
 
Příloha pro žadatele: 
Po dni nabytí právní moci bude zasláno sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí spolu s ověřenou 
grafickou přílohou. 
 
 

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  27 / 0 / 0 
 
 
 
Rozdělovník: 

Účastníci územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona (ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu) – doručení jednotlivě: 

1) ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, doručovací adresa 
Guldenerova 19, P.O.BOX 03, 303 03 Plzeň, zastupuje ELEKTRO-COMP, spol. s r.o.,  
IČO 15032060, Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice 

2) Město Náchod, IČO 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  

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

1) ASV Náchod, a.s., IČO 64789713, Březinova 2005, 547 01 Náchod 

2) Petr Babica, nar. 28.4.1972, Čelakovského 1093, 547 01 Náchod 

3) Helena Babicová, nar. 3.6.1973, Čelakovského 1093, 547 01 Náchod 

4) MUDr. Jan Babka, nar. 1.2.1948, Svobody 1853, 547 01 Náchod 

5) MUDr. Miroslava Babková, nar. 20.5.1950, Svobody 1853, 547 01 Náchod 

6) Josef Čtvrtečka, nar. 6.2.1945, Jablonského 292, 547 01 Náchod 

7) Jana Čtvrtečková, nar. 6.3.1947, Jablonského 292, 547 01 Náchod 

8) Jiří David, nar. 14.10.1972, Svobody 649, 547 01 Náchod 
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9) Sebastian David, nar. 24.8.1998, Svobody 649, 547 01 Náchod 

10) Ing. Vladimír Dittrich, nar. 2.4.1954, Průmyslová 918/22, 500 02 Hradec Králové 

11) Libuše Drašnarová, nar. 4.7.1943, Gruberova 1083, 547 01 Náchod 

12) Petr Duba, nar. 4.5.1947, Čelakovského 1309, 547 01 Náchod 

13) Hana Dubová, nar. 19.5.1949, Čelakovského 1309, 547 01 Náchod 

14) Antonín Dvořák, nar. 24.9.1945, Šafaříkova 1066, 547 01 Náchod 

15) Jiří Fabián, nar. 21.6.1943, Šafaříkova 1036, 547 01 Náchod 

16) Alena Fraňková, nar. 2.12.1933, Jablonského 1332, 547 01 Náchod 

17) Michal Habr, nar. 8.6.1982, Svobody 645, 547 01 Náchod 

18) Tomáš Habr, nar. 8.7.1967, Raichlové 855, 547 01 Náchod 

19) Lukáš Habr, nar. 28.3.1978, Svobody 1071, 547 01 Náchod 

20) Miloslava Habrová, nar. 28.6.1938, Raichlové 855, 547 01 Náchod 

21) Pavla Habrová, nar. 23.12.1975, Svobody 1071, 547 01 Náchod 

22) Jiří Hejzlar, nar. 2.8.1969, Šafaříkova 1991, 547 01 Náchod 

23) Jitka Hejzlarová, nar. 27.2.1970, Šafaříkova 1991, 547 01 Náchod 

24) Nora Holomková, nar. 5.7.1972, Jablonského 1305, 547 01 Náchod 

25) Alena Janečková, nar. 4.11.1965, Bezručova 527, 547 01 Náchod 

26) Tomáš Jansa, nar. 11.3.1985, Čelakovského 1298, 547 01 Náchod 

27) Jitka Jarkovská, nar. 6.9.1965, Pulice 56, 51801 Dobruška 

28) Zuzana Jasná, nar. 26.9.1953, Čelakovského 2029, 547 01 Náchod 

29) Ing. Jiří Jasný, nar. 29.4.1952, Čelakovského 2029, 547 01 Náchod 

30) Ing. Jana Jirková, nar. 25.4.1972, Březinova 1467, 547 01 Náchod 

31) Jan Keizlar, nar. 30.4.1965, Zvoleněves 71, 273 25 Zvoleněves 

32) Marie Keizlarová, nar. 28.9.1945, Hurdálkova 152, 547 01 Náchod 

33) Luděk Kejzlar, nar. 16.5.1959, Náchod 648, 547 01 Náchod 

34) Marie Kejzlarová, nar. 6.10.1919, Náchod 648, 547 01 Náchod 

35) Jaroslava Kejzlarová, nar. 4.4.1949, Gruberova 101, 547 01 Náchod 

36) Bohuslav Kočnar, nar. 18.8.1934, Šafaříkova 1077, 547 01 Náchod 

37) Jaromíra Kočnarová, nar. 3.5.1936, Šafaříkova 1077, 547 01 Náchod 

38) Zdeněk Kouřím, nar. 28.7.1976, Březinova 662, 547 01 Náchod 

39) Ing. Lubomír Křivda, nar. 21.5.1953, Lhota za Červeným Kostelcem 386, 549 41 Červený Kostelec 

40) Jiří Kučera, nar. 21.3.1977, Svobody 2084, 547 01 Náchod 

41) Martin Lehečka, nar. 24.9.1981, Šafaříkova 1068, 547 01 Náchod 

42) Eva Lehečková, nar. 16.11.1987, Šafaříkova 1068, 547 01 Náchod 

43) Hana Marková, nar. 7.1.1953, Jablonského 1295, 547 01 Náchod 

44) Pavel Mucha, nar. 19.7.1952, Svobody 1051, 547 01 Náchod 

45) Ing Miloš Mucha, nar. 6.5.1956, Svobody 1051, 547 01 Náchod 

46) Josef Němeček, nar. 12.4.1942, Svobody 77, 547 01 Náchod 

47) Marta Němečková, nar. 17.11.1951, Svobody 77, 547 01 Náchod 

48) Lenka Nosilová, nar. 4.4.1961, Bezručova 661, 547 01 Náchod 
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49) Jaroslava Nosková, nar. 17.11.1942, Raichlové 167, 547 01 Náchod 

50) Mgr. Jana Olšanová, nar. 1.6.1970, Svobody 650, 547 01 Náchod 

51) Ing. Vladimír Paulíček, nar. 18.10.1954, Jablonského 1205, 547 01 Náchod 

52) Marcela Paulíčková, nar. 19.2.1953, Jablonského 1205, 547 01 Náchod 

53) Josef Poláček, nar. 30.9.1954, Čelakovského 1493, 547 01 Náchod 

54) Milan Polák, nar. 21.5.1947, Březinova 892, 547 01 Náchod 

55) Hana Poláková, nar. 14.4.1948, Březinova 892, 547 01 Náchod 

56) Alena Poláková, nar. 26.8.1947, Březinova 892, 547 01 Náchod 

57) Ing. Jitka Poláková, nar. 14.7.1970, Jablonského 1299, 547 01 Náchod 

58) Ing. Jiří Prokop, nar. 27.1.1967, Žďár nad Metují 175, 549 55 Žďár nad Metují 

59) Tomáš Ptáček, nar. 2.7.1976, Šafaříkova 1070, 547 01 Náchod 

60) Alžbeta Ptáčková, nar. 16.5.1981, Šafaříkova 1070, 547 01 Náchod 

61) Jiří Rathouský, nar. 13.2.1947, Svobody 660, 547 01 Náchod 

62) Šárka Reiter, nar. 30.3.1975, Komenského 1428, 547 01 Náchod 

63) Jan Rejzek, Dis, nar. 4.11.1983, Svobody 643, 547 01 Náchod 

64) Jan Rejzek, nar. 27.12.1954, Svobody 643, 547 01 Náchod 

65) Eva Růžičková, nar. 27.8.1954, Svobody 647, 547 01 Náchod 

66) Jaroslav Řehák, nar. 6.8.1950, Hrašeho 26, 547 01 Náchod 

67) Elsa Řeháková, nar. 6.7.1936, Svobody 1050, 547 01 Náchod 

68) Bohuslava Sáričková, nar. 14.5.1962, Šafaříkova 1077, 547 01 Náchod 

69) Ing. František Sedláček, nar. 11.4.1970, Jablonského 1343, 547 01 Náchod 

70) Věra Sedláčková, nar. 9.3.1954, Raichlové 856, 547 01 Náchod 

71) Ludmila Sedláčková, nar. 22.2.1963, Jablonského 1343, 547 01 Náchod 

72) Jana Sedláčková, nar. 28.10.1951, Svobody 943, 547 01 Náchod 

73) Pavel Scholz, nar. 3.8.1961, Zelená 1956, 547 01 Náchod 

74) Radoslava Scholzová, nar. 10.3.1940, Vojanova 172, 547 01 Náchod 

75) Jan Slezák, nar. 14.2.1946, Čelakovského 1052, 547 01 Náchod 

76) Ladislav Slezák, nar. 23.3.1940, Čelakovského 747, 547 01 Náchod 

77) Jaroslava Slezáková, nar. 4.4.1949, Čelakovského 1052, 547 01 Náchod 

78) JUDr. Kateřina Součková, nar. 9.6.1980, Jablonského 1314, 547 01 Náchod 

79) Mgr. Josef Sršeň, nar. 18.6.1957, Raichlové 962, 547 01 Náchod 

80) Ing. Jan Sršeň, nar. 2.3.1983, Raichlové 962, 547 01 Náchod 

81) Mgr. Iva Sršňová, nar. 31.7.1957, Raichlové 962, 547 01 Náchod 

82) RNDr. Jitka Šimonová, nar. 10.1.1963, Na Holém vrchu 1845/5, 251 01 Říčany u Prahy 

83) RNDr. Ivana Šimurdová, nar. 24.4.1965, Svobody 54, 547 01 Náchod 

84) Romana Štěpánová, nar. 8.4.1975, Šafaříkova 729, 547 01 Náchod 

85) Pavel Štras, nar. 27.6.1975, Svobody 746, 547 01 Náchod 

86) Barbora Tesařová Reichertová, nar. 8.5.1985, Čelakovského 1084, 547 01 Náchod 

87) Světluše Trojovská, nar. 3.2.1935, Šafaříkova 1038, 547 01 Náchod 

88) Marie Voslařová, nar. 27.8.1954, Svobody 647, 547 01 Náchod 
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89) Ing. Richard Zítko, nar. 6.1.1973, Kabáty 325, 254 01 Jílové u Prahy 

90) Jiří Zítko, nar. 10.3.1937, Čelakovského 1442, 547 01 Náchod 

91) Lenka Zítková, nar. 30.7.1979, Svobody 943, 547 01 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: poz. 
par. č. 913/12, 913/13, 913/14, 913/20, 913/21, 913/24, 913/28, 917/1, 917/2, 919/12, 958/4, 965/2, 
965/3, 965/6, 966/3, 966/9, 2077/3, 2312/1, 2312/2, stav. par. č. 873, 1626, 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: 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastupuje GridServices, 
s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Vodovody a kanalizace, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod 

Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095, Bílkova 196, 547 01 Náchod 

Dotčené orgány – doručení jednotlivě: 

1) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČO 70882525,  
Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí  

2) Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát 
Náchod, IČO 75151545, Plhovská 1176, 547 45 Náchod  

3) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IČO 00272868, Masarykovo  
náměstí 40, 547 01 Náchod, odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod  

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 
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Grafické vyjádření záměru:  
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Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu,  
a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost  
doručuje – Městského úřadu Náchod, s vyznačením dne vyvěšení, a současně se zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (jeho součástí je grafické vyjádření záměru). 
 
 
PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU! 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne :  
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne :  
 
 
 
 
 
 
[razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a zveřejnění 
písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup] 
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