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Městský úřad v Ledči nad Sázavou, 
odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí,  

oddělení výstavby a územního plánování 
Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou 

 
 

Č.j:1020/2012/OVZP 9                                                      Ledeč nad Sázavou, dne: 7.5.2012 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T Í  

MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl 
ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Horní Hradec, výměnaTS 206, vedení knn na pozemcích: 
pozemkové parcely parcelní číslo 313/1, 876, 311/3, stavební parcely parcelní číslo 40, pozemkové parcely parcelní číslo 311/4, 
310, stavební parcely parcelní číslo 42, pozemkové parcely parcelní číslo 311/7, 311/12, 311/6, 306, 793/1, 318/15, 801/1, 794, 
303/5, 300/1, 318/16, 795/1, 294/3, stavební parcely parcelní číslo 52/1, pozemkové parcely parcelní číslo 298/4, 294/1, 318/6, 
166/1, 131/16, 131/17, 131/8, 164/2, 135/2, stavební parcely parcelní číslo 51, pozemkové parcely parcelní číslo 183/2, 859, 182/2, 
183/6, stavební parcely parcelní číslo 49, pozemkové parcely parcelní číslo 131/5, 163/4, stavební parcely parcelní číslo 47, 46, 155, 
pozemkové parcely parcelní číslo 295/1, 296, 284/2, 284/3, 781/1, 318/4, 271, stavební parcely parcelní číslo 54, pozemkové 
parcely parcelní číslo 269/1, 260/6, 327/2, 258/1, stavební parcely parcelní číslo 58, pozemkové parcely parcelní číslo 258/3, 254/2, 
256, stavební parcely parcelní číslo 60, pozemkové parcely parcelní číslo 284/1, 788, 277/1, 276, stavební parcely parcelní číslo 55, 
53/1, 53/2, pozemkové parcely parcelní číslo 289/1, 163/3 a 166/2 v kat. území Hradec u Ledče nad Sázavou a žádosti o vydání 
stavebního povolení pro stavbu: Horní Hradec, výměnaTS 206, vedení knn, kterou podal ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02  Děčín 4, zastoupen VČE montáže, a.s., Pardubice, Humpolecká 448, 580 24 Havlíčkův Brod takto: 

I .  
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  
pro stavbu: Horní Hradec, výměnaTS 206, vedení knn na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 313/1, 876, 311/3, 
stavební parcely parcelní číslo 40, pozemkové parcely parcelní číslo 311/4, 310, stavební parcely parcelní číslo 42, pozemkové 
parcely parcelní číslo 311/7, 311/12, 311/6, 306, 793/1, 318/15, 801/1, 794, 303/5, 300/1, 318/16, 795/1, 294/3, stavební parcely 
parcelní číslo 52/1, pozemkové parcely parcelní číslo 298/4, 294/1, 318/6, 166/1, 131/16, 131/17, 131/8, 164/2, 135/2, stavební 
parcely parcelní číslo 51, pozemkové parcely parcelní číslo 183/2, 859, 182/2, 183/6, stavební parcely parcelní číslo 49, pozemkové 
parcely parcelní číslo 131/5, 163/4, stavební parcely parcelní číslo 47, 46, 155, pozemkové parcely parcelní číslo 295/1, 296, 284/2, 
284/3, 781/1, 318/4, 271, stavební parcely parcelní číslo 54, pozemkové parcely parcelní číslo 269/1, 260/6, 327/2, 258/1, stavební 
parcely parcelní číslo 58, pozemkové parcely parcelní číslo 258/3, 254/2, 256, stavební parcely parcelní číslo 60, pozemkové parcely 
parcelní číslo 284/1, 788, 277/1, 276, stavební parcely parcelní číslo 55, 53/1, 53/2, pozemkové parcely parcelní číslo 289/1, 163/3 a 
166/2 v kat. území Hradec u Ledče nad Sázavou. 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba:Horní Hradec, výměna TS 206, vedení knn, bude umístěna   na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 40 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 311/3 (zahrada), 311/4 (zahrada), 311/6 (ostatní plocha), 
311/7 (zahrada), 311/12 (ostatní plocha), 313/1 (zahrada), stavební parcely parcelní číslo 42 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemkové parcely parcelní číslo 306 (zahrada), 310 (zahrada), 318/6 (ostatní plocha), 318/15 (orná půda), 318/16 (orná 
půda), 793/1 (ostatní plocha), 794 (ostatní plocha), 795/1 (ostatní plocha), 801/1 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 
stavební parcely parcelní číslo 49 (zastavěná plocha a nádvoří), 51 (zastavěná plocha a nádvoří), 52/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 131/8 (orná půda), 131/16 (orná půda), 131/17 (orná půda), 135/2 (zahrada), 
164/2 (lesní pozemek), 166/1 (orná půda), 182/2 (zahrada), 183/2 (zahrada), 183/6 (zahrada), 294/1 (trvalý travní porost), 
294/3 (ostatní plocha), 298/4 (ostatní plocha), 300/1 (orná půda), 303/5 (orná půda), 131/5 (orná půda), 163/4 (ostatní 
plocha), stavební parcely parcelní číslo 47 (zastavěná plocha a nádvoří), 46 (zastavěná plocha a nádvoří), 155 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo, 295/1 (zahrada), 296 (trvalý travní porost), 284/2 (trvalý travní 
porost), 284/3 (trvalý travní porost), 781/1 (ostatní plocha), 318/4 (orná půda), 271 (zahrada), stavební parcely parcelní 
číslo 54 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 269/1 (zahrada), 260/6 (trvalý travní porost), 
327/2 (zahrada), 258/1 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 58 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové 
parcely parcelní číslo 258/3 (ostatní plocha), 254/2 (trvalý travní porost), 256 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní 
číslo 60 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 284/1 (trvalý travní porost), 788 (ostatní plocha), 
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277/1 (trvalý travní porost), 276 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 55 (zastavěná plocha a nádvoří), 53/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), 53/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 289/1 (zahrada), 163/3 
(zahrada) a 166/2,0 (ostatní plocha), v kat. území Hradec u Ledče nad Sázavou, dle situačních výkresů č.1  a  2 v měř. 
1: 1 000, které  jsou součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.   

2. V zájmovém území dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.  ze dne 13.2.2012 pod zn. 0100030340 se nachází nebo zasahuje 
ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní i nadzemní sítě a stanice. 

3. V zájmovém území navrhované stavby dojde dle vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 
27.1.2011 pod č.j.10085/11 ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica. 

4. V zájmovém území navrhované stavby dojde dle vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 15.2.2012 pod 
zn.5000585000 k dotyku s plynovodem STL PE d 50 a d 63 + STL plynovodní přípojky.Vzdálenost vnější hrany 
betonového základu nového sloupu od líce plynového potrubí musí být min. 500mm. 

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád"): 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4 

I I .  
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu 

p o v o l u j e  
stavbu: Horní Hradec, výměnaTS 206, vedení knn  v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které 
vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru 
staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd. 
 
Stavba bude obsahovat: 
1. SO01 Jednosloupovou TS 
2. SO02 Kabelové nn vedení 1kV 
3.SO03 Demontáž 
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba:  Horní Hradec, výměnaTS 206, vedení knn bude umístěna   na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 40 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 311/3 (zahrada), 311/4 (zahrada), 311/6 (ostatní plocha), 
311/7 (zahrada), 311/12 (ostatní plocha), 313/1 (zahrada), stavební parcely parcelní číslo 42 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pozemkové parcely parcelní číslo 306 (zahrada), 310 (zahrada), 318/6 (ostatní plocha), 318/15 (orná půda), 318/16 (orná 
půda), 793/1 (ostatní plocha), 794 (ostatní plocha), 795/1 (ostatní plocha), 801/1 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 
stavební parcely parcelní číslo 49 (zastavěná plocha a nádvoří), 51 (zastavěná plocha a nádvoří), 52/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 131/8 (orná půda), 131/16 (orná půda), 131/17 (orná půda), 135/2 (zahrada), 
164/2 (lesní pozemek), 166/1 (orná půda), 182/2 (zahrada), 183/2 (zahrada), 183/6 (zahrada), 294/1 (trvalý travní porost), 
294/3 (ostatní plocha), 298/4 (ostatní plocha), 300/1 (orná půda), 303/5 (orná půda), 131/5 (orná půda), 163/4 (ostatní 
plocha), stavební parcely parcelní číslo 47 (zastavěná plocha a nádvoří), 46 (zastavěná plocha a nádvoří), 155 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo, 295/1 (zahrada), 296 (trvalý travní porost), 284/2 (trvalý travní 
porost), 284/3 (trvalý travní porost), 781/1 (ostatní plocha), 318/4 (orná půda), 271 (zahrada), stavební parcely parcelní 
číslo 54 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 269/1 (zahrada), 260/6 (trvalý travní porost), 
327/2 (zahrada), 258/1 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 58 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové 
parcely parcelní číslo 258/3 (ostatní plocha), 254/2 (trvalý travní porost), 256 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní 
číslo 60 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 284/1 (trvalý travní porost), 788 (ostatní plocha), 
277/1 (trvalý travní porost), 276 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 55 (zastavěná plocha a nádvoří), 53/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), 53/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 289/1 (zahrada), 163/3 
(zahrada) a 166/2,0 (ostatní plocha), v kat. území Hradec u Ledče nad Sázavou, bude provedena podle projektové 
dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být  provedeny 
bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 
309/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích a na ně navazující 
ustanovení příslušných technických norem. 

4. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 písmeno e) vyhl.č.501/2006 Sb. o obecních požadavcích  na      
využívání území. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. 
Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.  
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5. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. 
Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. 

6. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při 
provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba 
nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových 
a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 

7. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních 
vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt 
neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky 
pro provádění prací. 

8. Stavbou budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu, jak vyplívá ze souhlasu MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor 
ŽP ze dne 25.3.2011 pod č.j.MSNS/5789/2011/OŽP, proto je nutné dodržet podmínky stanovené v závazném stanovisku a 
to: 

a. Vstup na pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu bude včas projednán se všemi vlastníky, 
popř. nájemci dotčených pozemků, aby mohla být učiněna opatření k zabránění vzniku škod na zemědělských 
kulturách. 

b. Žadatel je povinen zajistit na vlastní náklad řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy s odděleným 
ukládáním ornice a podorničí, pracovní pruh v šíři 3m. 

c. Žadatel zajistí provádění prací tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám. 

d. Při provádění stavby je stavebník povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, 
poškozujících zemědělský půdní fond a vegetační kryt. 

9. Při realizaci stavebních prací doje ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti  Telefónica 02 Czech Republic, 
a.s. dle vyjádření ze dne 27.1.2011 pod čj. 10085/11.Je proto nutné, aby stavebník, nebo jím pověřený subjekt,  dodržel 
veškeré podmínky uvedené v tomto vyjádření a učinil nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK.  

10. Při provádění stavebních prací je nutné respektovat  podmínky pro práci v ochranném pásmu podzemního a nadzemních 
vedení a v ochranném pásmu elektrické stanice, které jsou stanoveny ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.2.2012 
pod zn.0100030340.V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací 
čtrnáct dní předem požádat o vytýčení. V případě, že uvažovaná činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 
vedení nebo trafostanic, nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné 
požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození 
energetického zařízení je nutno volat poruchovou linku. 

11. V zájmovém území navrhované stavby dojde dle vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 15.2.2012 pod 
zn.5000585000 k dotyku s plynovodem STL PE d 50 a d 63 + STL plynovodní přípojky. Vzdálenost vnější hrany 
betonového základu nového sloupu od líce plynového potrubí musí být min. 500mm. Při realizaci stavby budou dodrženy 
podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, jak jsou uvedeny ve výše 
uvedeném vyjádření. 

12. Realizace stavby může být zahájena až po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku z plnění funkcí lesa 
a o trvalém omezení využívání pozemku pro plnění funkcí lesa, jak vyplívá ze závazného stanoviska MěÚ Světlá nad 
Sázavou  odbor ŽP ze dne 13.5.2011 pod č.j. MSNS/10048/2011/OŽP. 

13. Min. 20 dnů před zahájením prací požádat MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor dopravy o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu 
užívání silnice pro provádění stavebních prací, jak je uvedeno v souhlasu Správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 
23.3.2011.  
• Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným normám a předpisům, příční přechod silnice provést 

podvrtem.  
• Kabel umístit na okraj silničního pozemku a uložit do chráničky.  
• Práce provést v termínu duben říjen vzhledem k zimní údržbě silnic.  
• Po skončení prací dodat zaměření skutečného stavu položených sítí Správě a údržbě silnic Vysočiny. 

14. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. K žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných, inženýrských sítí a doklady o 
vytýčení stavby. 

15. Odpady z realizace stavby budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, předávány přednostnímu využití či 
odstranění na zařízení tomu určená, bude zajištěn odvoz komunálních odpadů z pobytu pracovníků na staveništi..  

16. Minimálně jeden měsíc před datem předání staveniště je nutné uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu 
mezi stavebníkem a organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, jak vyplívá z vyjádření MUZEUM 
VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD ze dne 18.3.2011. 

17. Po skončení stavebních prací stavebník uvede terén do původního stavu. 
18. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
19. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební organizací vybranou ve výběrovém řízení. Název, sídlo a 

oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. 
20. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží 

stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na 
něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu. 

21. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží geometrický plán stavby, zápis o provedené kontrole záhozu 
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kabele pracovníkem RWE. V případě odhalení zařízení ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., také 
doložit zápis o kontrole provedené pracovníkem společnosti.  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na 
formuláři stanoveném v příl. č. 5  vyhl.č. 526/2006 Sb. 

 
MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona 
stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
 
Toto stavební povolení platí 24 měsíců ode dne, kdy nabude právní moci.    
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád"): 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4 
    
 
 Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve 
smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve 
dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby). 

O d ů v o d n ě n í  
 MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP obdržel dne 15.3.2012 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. 

MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP dne 26.3.2012 rozhodl usnesením v souladu s 
ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se 
stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení. 
Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací včetně dokladové části. 
MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP opatřením ze dne 26.3.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 
odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den: 3.5.2012 (čtvrtek) konané: v kanceláři odboru výstavby, územního plánování a ŽP v budově 
MěÚ v Ledči nad Sázavou (3.patro) č.dveří 303. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. 

O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I  

Stavební úřad přezkoumal záměr z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že Obec Hradec má zpracovaný územní 
plán. Záměr se nachází v plochách smíšených obytných venkovských a plochách zemědělských, kde je přípustné umísťovat stavby 
a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území. 
    
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP k 
závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a 
obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na 
nich): stavební parcely parcelní číslo 39, pozemkové parcely parcelní číslo 305/2, 318/9, 318/10, 318/12, 318/8, 318/7, 795/2, 183/1, 
294/2, 295/2, 297/2, 284/4, 272/3, 273/1, 266, 254/1, 328, 330, 797, 331/4, 283, 282 a 263/2 v kat. území Hradec u Ledče nad 
Sázavou a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. 
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.    
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Seznam všech účastníků řízení: 
Petr Brodil, Romana Brodilová, Veronika Brodilová, Jan Brychca, Anna Brychcová, Olga Burgetová, Václav Cihlář, Zdeněk Cihlář, 
Hana Černá, ČEZ Distribuce, a. s., Ing. Pavel Francl, Václav Kadanský, Ing. František Karel, Jaroslav Karel, Ing. Martin Karel, 
František Kořínek, Ludmila Kořínková, Petr Kövešlygety, Dagmar Kövešlygetyová, Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace, Krajská správa silnic Vysočiny, příspěvková organizace, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KRAJE VYSOČINA, ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD, Dopravní inspektorát, František Malimánek, Jiří Malimánek, Marie 
Malimánková, Zdeněk Malina, Jaroslava Malinová, Karel Mašín, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Daniela 
Němečková, Marie Nováková, Obec Hradec, Tomáš Polák, Dana Poláková, František Pospíšil, Ahmed Rahim, Jaroslava Rajdlová, 
František Richter, MUDr. Jarmila Richterová, RWE Distribuční služby, s.r.o., Věra Sladkovská, Ludmila Smejkalová, Jiří Sochůrek, 
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Marie Sochůrková, Telefonica O2, Miroslav Uhlíř, Pavel Uhlíř, VČE montáže a.s., Ludmila Vomelová. 
 MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP v průběhu spojeného územního řízení o umístění 
stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek 
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 

MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP v průběhu spojeného územního řízení o umístění 
stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, 
kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla li realizace 
záměru již zahájena.    

O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I I  

Stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP z ustanovení § 
109 stavebního zákona. 
 
Vypořádání s námitkami účastníků řázení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 

 
 MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání 
stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky 
územního rozhodnutí o umístění stavby a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

 
Seznam všech účastníků řízení: 
Petr Brodil, Romana Brodilová, Veronika Brodilová, Jan Brychca, Anna Brychcová, Olga Burgetová, Václav Cihlář, Zdeněk Cihlář, 
Hana Černá, ČEZ Distribuce, a. s., Ing. Pavel Francl, Václav Kadanský, Ing. František Karel, Jaroslav Karel, Ing. Martin Karel, 
František Kořínek, Ludmila Kořínková, Petr Kövešlygety, Dagmar Kövešlygetyová, Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace, Krajská správa silnic Vysočiny, příspěvková organizace, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KRAJE VYSOČINA, ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD, Dopravní inspektorát, František Malimánek, Jiří Malimánek, Marie 
Malimánková, Zdeněk Malina, Jaroslava Malinová, Karel Mašín, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Daniela 
Němečková, Marie Nováková, Obec Hradec, Tomáš Polák, Dana Poláková, František Pospíšil, Ahmed Rahim, Jaroslava Rajdlová, 
František Richter, MUDr. Jarmila Richterová, RWE Distribuční služby, s.r.o., Věra Sladkovská, Ludmila Smejkalová, Jiří Sochůrek, 
Marie Sochůrková, Telefonica O2, Miroslav Uhlíř, Pavel Uhlíř, VČE montáže a.s., Ludmila Vomelová. 
 
 MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící 
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 
 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce 
účastníků řízení.    

P o u č e n í  
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru 

územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal 
jeden stejnopis. Nepodá_li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné 
 
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 
Otisk úředního razítka 

 
Ing. Břetislav Dvořák 

Vedoucí odboru výstavby, územního plánování a ŽP 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................   Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
 
V elektronické podobě      V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do : …………………………… 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění    Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
  
 
R o z d ě l o v n í k  

Účastníci řízení  územní řízení o umístění stavby       
Doručení jednotlivě:  

ČEZ Distribuce, a. s. zastoupen VČE montáže, a.s., Pardubice, Humpolecká 448, 580 24 Havlíčkův Brod 
Obec Hradec     

Doručení veřejnou vyhláškou:  
Petr Brodil 
Romana Brodilová 
Veronika Brodilová 
Jan Brychca 
Anna Brychcová 
Olga Burgetová 
Václav Cihlář 
Zdeněk Cihlář 
Hana Černá 
Ing. Pavel Francl 
Václav Kadanský 
Ing. František Karel 
Jaroslav Karel 
Ing. Martin Karel 
František Kořínek 
Ludmila Kořínková 
Petr Kövešlygety 
Dagmar Kövešlygetyová 
Kraj Vysočina 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace 
František Malimánek 
Jiří Malimánek 
Marie Malimánková 
Zdeněk Malina 
Jaroslava Malinová 
Karel Mašín 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková 

organizace 
Daniela Němečková 
Marie Nováková 
Tomáš Polák 
Dana Poláková 
František Pospíšil 
Ahmed Rahim 
Jaroslava Rajdlová 
František Richter 
MUDr. Jarmila Richterová 
RWE Distribuční služby, s.r.o. 
Věra Sladkovská 
Ludmila Smejkalová 
Jiří Sochůrek 
Marie Sochůrková 
Telefonica O2 
Miroslav Uhlíř 
Pavel Uhlíř 
Ludmila Vomelová 
VČE montáže, a.s.,  

Účastníci řízení  stavební řízení       
Doručení jednotlivě:  

Petr Brodil 
Romana Brodilová 
Veronika Brodilová 
Jan Brychca 
Anna Brychcová 
Olga Burgetová 
Václav Cihlář 
Zdeněk Cihlář 
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Hana Černá 
ČEZ Distribuce, a. s. 
Ing. Pavel Francl 
Václav Kadanský 
Ing. František Karel 
Jaroslav Karel 
Ing. Martin Karel 
František Kořínek 
Ludmila Kořínková 
Petr Kövešlygety 
Dagmar Kövešlygetyová 
Kraj Vysočina 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 
Krajská správa silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE 
VYSOČINA, ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD, 
Dopravní inspektorát 
František Malimánek 
Jiří Malimánek 
Marie Malimánková 
Zdeněk Malina 
Jaroslava Malinová 

Karel Mašín 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková 
organizace 
Daniela Němečková 
Marie Nováková 
Obec Hradec 
Tomáš Polák 
Dana Poláková 
František Pospíšil 
Ahmed Rahim 
Jaroslava Rajdlová 
František Richter 
MUDr. Jarmila Richterová 
RWE Distribuční služby, s.r.o. 
Věra Sladkovská 
Ludmila Smejkalová 
Jiří Sochůrek 
Marie Sochůrková 
Telefonica O2 
Miroslav Uhlíř 
Pavel Uhlíř 
Ludmila Vomelová  
VČE montáže, a.s.,  

         

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Město Ledeč nad Sázavou, Městský úřad, odbor samosprávy 
Obecní úřad Hradec, Hradec 54, 584 01  Ledeč nad Sázavou 

 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA, ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD, Dopravní inspektorát 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91  Světlá nad Sázavou 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91  Světlá nad Sázavou 
Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor stavebního úřadu a územ. plánování, Nám. Trčků z Lípy 18, 582 91  Světlá nad 
Sázavou 

 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst.1 
písmeno i) sazebníku 3000,  Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 4.4.2012.  
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