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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle §
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Bukovina u Čisté, Horka - nové OM, VN,
TS, kNN na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 63/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 71 (zastavěná plocha a
nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 215/4 (trvalý travní porost), 215/3 (trvalý travní porost), 216/2
(zahrada) v katastrálním území Bukovina u Čisté, pozemkové parcely parcelní číslo 1445/1 (ostatní plocha), 1451/6
(trvalý travní porost), 1498/6 (trvalý travní porost), 1498/1 (trvalý travní porost), 1498/7 (trvalý travní porost),
1498/4 (trvalý travní porost), 1505/3 (lesní pozemek), 1564 (ostatní plocha), 1582 (trvalý travní porost), 2082/1
(ostatní plocha), 2085 (ostatní plocha), 2089/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Studenec u Horek,
pozemkové parcely parcelní číslo 1037/4 (trvalý travní porost) v katastrálním území Zálesní Lhota, kterou podal
subjekt ČEZ Distribuce, a. s. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Bukovina u Čisté, Horka - nové OM, VN, TS, kNN na pozemcích stavební parcely parcelní číslo
63/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 71 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 215/4 (trvalý
travní porost), 215/3 (trvalý travní porost), 216/2 (zahrada) v katastrálním území Bukovina u Čisté, pozemkové
parcely parcelní číslo 1445/1 (ostatní plocha), 1451/6 (trvalý travní porost), 1498/6 (trvalý travní porost), 1498/1
(trvalý travní porost), 1498/7 (trvalý travní porost), 1498/4 (trvalý travní porost), 1505/3 (lesní pozemek), 1564
(ostatní plocha), 1582 (trvalý travní porost), 2082/1 (ostatní plocha), 2085 (ostatní plocha), 2089/3 (ostatní plocha)
v katastrálním území Studenec u Horek, pozemkové parcely parcelní číslo 1037/4 (trvalý travní porost) v
katastrálním území Zálesní Lhota.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Předmětem stavby je vybudování nového vedení VN, TS a kabelového vedení NN. Popis stavby:
PS 01, SO 01 - BTS 100 kVA - 35/0,4 kV - stavební a technologická část trafostanice: Na p.p.č.1451/6 k.ú.
Studenec u Horek bude postavena nová stožárová trafostanice typu BTS 1K s transformátorem VN/NN o
převodu 35/0,42 kV a o příkonu 100 kVA na betonovém sloupu Jb 10,5m/20kN o nadzemní výšce 8,5 m.
Trafostanice bude na ppč. 1451/6 umístěna ve vzdálenosti 17 m od společné hranice s ppč. 2085 a cca 1,5 m od
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společné hranice s ppč. 1457/4. Na hlavě dříku BTS bude osazen vodorovný odpínač pro odpojování
kabelového přívodu. Uzemnění bude provedeno pomocí ekvipotenciálních kruhů.
SO 02 - Kabel VN 35 kV: Původní železobetonový sloup č. 7 stávajícího nadzemního vedení VN 35 kV, který
se nachází na ppč.1582, k.ú. Studenec, bude vyměněn za nový betonový sloup typu Jb 10,5m/6kN. Tento sloup
bude osazen dvěma úsekovými odpínači. Jeden úsekový odpínač bude vrcholový a nahradí tak stávající úsekový
odpínač US_SM_537 pro rozpojování linky vedení. Druhý úsekový odpínač bude v provedení svislém, přes
který bude proveden kabelový svod VN. Tento nový odpínač se označí SJZ „US_SM_347‘‘. Tento betonový
sloup bude dále osazen svodiči přepětí pro ochranu kabelového svodu a bude u něj provedeno nové uzemnění
pomocí ekvipotenciálních kruhů. Od vyměněného betonového sloupu č.7 bude kabel VN 35-AXEKVCE
3x120/16mm2 pokračovat zemí po pozemcích p.p.č.2089/3, 1498/1, 1498/7, 1498/4, 1564, 1498/6, 1505/3 a
2085 směrem k BTS 1K na p.p.č.1451/6 k.ú.Studenec u Horek. Na p.p.č. 1505/3 povede v kraji lesního
pozemku. Kabelová rýha bude v této části trasy prováděna ručně, bez použití mechanizace, aby nedošlo k
poškození kořenových systémů vzrostlých stromů. Odhalené kořeny budou chráněny před poškozením bálem.
Pokud by přeci jenom k nějakému drobnému poškození došlo, tak zde bude provedeno ošetření inhibitory,
například fungicidem. Náletové dřeviny a křoví zde bude odstraněno v šíři cca 1 m, aby mohly být provedeny
zemní práce. Od obecního pomníčku zde povede trasa kabelu ve vzdálenosti 2 m.
Kabel VN bude uložen v zemi na upravený podklad dle ČSN 33 2000-5-52, ČI.521.N11, ve kterém je
předepsáno minimální krytí kabelu při uložení ve volném terénu a při křížení komunikací 100 cm (hloubka
výkopu 120 cm). S ohledem na křížení místních komunikací (obecních cest) a s ohledem na stávající podzemní
zařízení budou kabely uloženy v PE-HD chráničkách, případně v kabelových žlabech. Pokud nepůjde
předepsané krytí kabelu dodržet hloubku uložení, tak bude třeba tyto kabely rovněž uložit do kabelových žlabů,
korugovaných anebo PE-HD chrániček. Výkopy budou prováděny v místech výskytu stávajícího podzemního
zařízení ručně. Totéž platí i u zemních prací prováděných v místech pro mechanizaci nepřístupných a na lesních
pozemcích z důvodu ochrany kořenového systému vzrostlých stromů. V ostatních místech lze výkopové práce
provádět strojně. Před zahájením zemních prací je třeba vytýčit veškerá podzemní zařízení. Celková délka
kabelového vedení 3x35kV-AXEKVCE 1x120 bude 305 m.
SO 03-Kabel NN: Z nového rozvaděče NN typu RST 0616/4435 ve skříni SVS osazeného na dříku BTS bude
proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120 mm2, který povede dle situačního výkresu po pozemcích
p.p.č.1451/6, 2085, 1445/1, 2082/1 k.ú.Studenec, dále po p.p.č.1037/4 k.ú. Zálesní Lhota a po st.p.č.63/4,
p.p.č.215/3 a 215/4 k.ú. Bukovina směrem k odběrným místům, kde bude smyčkován v přípojkové skříni typu
SS100 osazené v líci oplocení na hranici st.p.č.71 (pro č.p.60) a ukončen bude v pilířové přípojkové skříni typu
SS100 v líci oplocení na hranici p.p.č.216/2 (pro č.p.48).
Kabel NN bude uložen v zemi na upravený podklad dle ČSN 33 2000-5-52, ČI.521.N11, ve kterém je
předepsáno minimální krytí kabelu při uložení ve volném terénu bez mechanické ochrany 70 cm, s mechanickou
ochranou 35 cm a při křížení komunikací minimálně 100 cm. V místě stavby nejsou kolektory. S ohledem na
křížení komunikací a na stávající podzemní zařízení bude kabel NN uložen v PE- HD chráničkách, v
kabelových žlabech nebo v korugovaných chráničkách. Pokud nepůjde u kabelu dodržet hloubku uložení, tak
bude nutné kabel uložit do kabelových žlabů, korugovaných anebo PE-HD chrániček. Výkopy budou prováděny
v místech výskytu stávajícího podzemního zařízení ručně. Totéž platí i u zemních prací prováděných v místech
pro mechanizaci nepřístupných. V ostatních místech mohou být výkopové práce prováděny strojně. Celková
délka kabelového vedení AYKY 3x240+120 bude 710 m.
2. V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Obce Studenec ze dne 29.9.2017 pod zn.
166/17/UL/J1:
- Rada obce konstatuje, že nadále trvá na předešlém vyjádření č.j. 187/14/UL/J1 ze dne 11.11.2014 a
rozhodnutí č.j. 1/2015/Bo/Jl ze dne 12.1.2015 za podmínky, že kabelové vedení bude umístěno při okraji
ppč. 2085 a ppč. 2082/1 (cesty) v k.ú. Studenec u Horek tak, aby nevedlo středem cesty, a zároveň nebude
poškozen stávající pomníček na památku pana Otty Stránského. Pozemky budou uvedeny do původního
stavu a nebude poškozena zpevněná část těchto komunikací.
- Dále rada obce konstatuje, že v dané lokalitě se nenacházejí žádné sítě ve správě obce.
3. V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Obce Studenec ze dne 11.11.2014 pod
zn. 187/14/UL/J1:
- Lesním hospodářem je pan Slavomír Beran.
- Souhlasíme, aby kabelové vedení bylo realizováno podél „vnitřní“ hranice ppč. 1505 v k.ú. Studenec, tedy
přes lesní pozemek, minimálně však 2 metry od pomníčku.
- Pozemky budou uvedeny do původního stavu a nebude poškozena zpevněná část těchto komunikací.
- Rada obce konstatuje, že v dané lokalitě se nenacházejí žádné sítě ve správě obce.
4. V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Obce Bukovina u Čisté ze dne
3.10.2017:
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Na základě Vaši žádosti z 21.9.2017, k vyjádření stavby „Bukovina u Čisté, Horka nová OM, TS, VN,
kNN, Vám sdělujeme, že nemáme námitek k vybudování kabelové přípojky k čp.48 a 60.
- Zároveň potvrzujeme , že na dotčených pozemcích v kat. území Bukovina u Čisté, se nenacházejí žádné
sítě ve správě obce.
5. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci poloze podzemních
energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, které
vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Dokumentace, dne 9.8.2017 pod zn. 0200634754:
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k
tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz <http://www.cezdistribuce.cz> v části Formuláře / Činnosti v
ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce
vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné
včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení,
které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz <http://www.cezdistribuce.cz> v části Kontakty.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím
tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedeni řídící, měřící a
zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního
kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob.
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00
Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě
provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být
dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zřízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena
zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně
3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu fádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat
inkriminované místo znovu odkrýt.
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9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškozeni.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému
provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince
Skupiny CEZ 840 840 840)
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma
nových rozvodů. které jsou budovány. protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení
provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude
provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s
činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní
energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v
ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
PODMÍNKY PRO PROVADĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:
- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č.
458/000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN
50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části
mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého
napětí.
- 4 Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického
vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací
dle vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto
podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o
zaizolování části vedeni.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní
energetické inspekcí v souladu s § 93, zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v
ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo
od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého
napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého
napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00
Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek
ohrožení bezpečností a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a
údržbu a to zejména:
- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (víz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého
nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní
energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v
ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
6. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku zadavatele k projektové dokumentaci, které
vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Připojování Liberec, dne 19.1.2016 zn. 12/2016:
ČEZ Distribuce a.s., oddělení Správa majetku Liberec souhlasí s technickým řešením předložené projektové
dokumentace na výstavbu vedení vn a nn za těchto podmínek:
- Projektová dokumentace bude zpracována dle: Technického návrhu ČEZ Distribuce, a.s., platných norem
PNE a ČSN, dále musí být při vypracování projektové dokumentace postupováno dle metodických pokynů
a standardů ČEZ
- Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření oddělení Rozvoje.
- Souhlasíme s vydáním územního povolení.
7. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku zadavatele k PD pro územní rozhodnutí,
které vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Rozvoj Sever, pracoviště Liberec, dne 3.7.2017:
- Souhlasím s trasou navrženého kabelového vedení VN a NN v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
- Toto vyjádření nenahrazuje konečné koordinované stanovisko k prováděcí dokumentaci a slouží pouze pro
potřebu vydání územní rozhodnutí.
8. V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním stavby v
ochranném pásmu elektrického zařízení, které vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Správa energetického
majetku, pracoviště Liberec, dne 10.8.2017 pod zn. 01000786859:
Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu pro stavbu: „Bukovina u Čisté,Horka-nová
OM-VN,TS,kNN“ v kat. území: Studenec u Horek.
Typ zařízení:
nadzemní vedení vn
Název zařízení:
nadzemní vedení vn, IDEC 340576_VN 411445
Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického
zařízení.
Povoleny činnosti *): 1, 2, 4.
*) Legenda povolených činností:
1 - stavební práce
2 - zemní práce
3 - kácení a prořez
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4 - umístění stavby
5 - skladování hořlavin
6 - skladování výbušnin
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení
podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového
zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová
vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude respektovat zařízení
distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které se v dané lokalitě nachází, nebo jehož výstavba
se v dané lokalitě připravuje a je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 a
prováděno podle předložené projektové dokumentace vypracované firmou ENPRO Energo s.r.o., Panská
1423/19, 400 01 Ústí nad Labem, zakázka č. IE-12-4003189, datum 11/2016.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být
neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k
našemu zařízení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od
elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ
Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením
výše uvedených podmínek.
- V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety chodníků a
komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění kabelových skříní nad
terénem.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- Pokud dojde při provádění výkopových pracích k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná před
zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí ČEZ Distribuční služby, s.r.o. kontaktujte Call
centrum naší společnosti na telefonu 800 850 860.
- Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services, a.s.
- Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání
kolaudačního rozhodnutí.
- Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto
„Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení'' nejsou
dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném
termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli
činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje. Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1
roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název,
sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
10. Dle ustanovení § 103 odst. 1, písm. e) čl. 5 stavebního zákona se jedná o stavbu pro „podzemní a nadzemní
vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny“, která nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení.
11. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí: MUJI 2027/2017/ÚPSŘ ze dne 13.7.2017
ŽP - Státní správa lesů:
Městský úřad Jilemnice, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona číslo
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“), podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává toto závazné stanovisko, které nahrazuje stanovisko vydané dne 9. 3. 2017 pod
spis. zn. MUJI 286/2017/ŽP:
Městský úřad Jilemnice, podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, souhlasí s vydáním rozhodnutí o
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u-místění stavby "Bukovina u Čisté, Horka - nová OM – VN, TS, kNN " mj. kabel VN po lesních pozemcích
p. p. č. 1505/3 v k. ú. Studenec u Horek v délce 18 m podle shora uvedené dokumentace. Dále se stavba
umísťuje ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků p. p. č. 1505/1, 1505/2, 1511/3, 1511/4, 1511/5, 1566/8,
vše v k. ú. Studenec u Horek
Podmínky souhlasu:
- Při provádění stavby na lesním pozemku a ve vzdálenosti do 5 m od kraje lesa bude zvolena taková
technologie, aby nedošlo k poškození kořenového systému vzrostlých stromů, zvláště těch, které tvoří
porostní plášť.
- Výkopy budou prováděny ručně, dotčený kořenový prostor bude chráněn před vysycháním a mrazem
(zakrytí, vlhčení apod.), poraněná místa budou neprodleně ošetřena fungicidem.
- Na lesní pozemek mimo trasu vedení nebude vjížděno vozidly ani stavební technikou, nebude zde umístěno
zařízení staveniště, stavební matriál, odpady apod.
- V souvislosti s touto stavbou nedojde ke kácení vzrostlých stromů na lesním pozemku.
- Stavba bude ochráněna tak, aby při použití běžných způsobů hospodaření v lese a běžné lesní techniky
nemohla být poškozena.
ŽP - Ochrana zemědělského půdního fondu:
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu
příslušný dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“) posoudil výše uvedenou dokumentaci stavby a konstatuje,
že záměrem je trasa vedení, kterou jsou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“), konkrétně se jedná o p. p. č. 1431/1, 1498/1, 1498/4, 1498/6, 1498/7, 1451/6 a 1582 v k. ú. Studenec u
Horek, 1037/4 v k. ú. Zálesní Lhota a 215/2, 215/3, 215/4, 216/2 v k. ú. Bukovina u Čisté. Předmětem žádosti je
zemní kabelové vedení VN a NN rozdělené trafostanicí upevněné na podpěrném sloupu umístěném na kraji
pozemku p. č. 1451/6 v k. ú. Studenec u Horek. Vedení je budované za účelem připojení stávajících objektů v
k. ú. Bukovina u Čisté na elektrickou energii.
Toto vyjádření vychází z předpokladu, že dojde k odnětí zemědělské půdy na dobu kratší než jeden rok včetně
doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu. Podle ustanovení § 9 odst. 2) písm. d) zákona
o ZPF v tom případě není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF (dále jen „souhlas“) za současného
dodržení následující podmínky stanovené v tomtéž ustanovení zákona o ZPF:
- termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně
oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je MěÚ Jilemnice, odbor životního
prostředí.
Upozorňujeme, že provozovatelé prací, kterými je dotčen ZPF jsou povinni dodržovat obecná ustanovení
zákona o ZPF uvedená v §§ 4 a 8 a řídit se zásadami ochrany ZPF, zejména:
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na
celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF,
- navrátit skrývku do původního profilu,
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám,
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou
oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat,
- dotčené plochy uvést do řádného stavu odpovídajícímu druhu pozemku dle katastru nemovitostí.
Na základě výše uvedeného dále upozorňujeme, že vyžádá-li si záměr odnětí na dobu delší než jeden rok včetně
doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je třeba si opatřit souhlas s odnětím, k jehož
vydání je příslušný MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí. Toto vyjádření je zároveň návrhem opatření
k zajištění ochrany ZPF podle § 7 odst. 4 zákona o ZPF (viz výše). V rámci záměru dochází také k umístění
trafostanice a rozvodné skříně, pro něž není podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o ZPF třeba souhlasu
s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.
ŽP - Ochrana přírody a krajiny:
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“),
posoudil výše uvedenou dokumentaci, podle které je záměr v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, ke
kterým je zdejší úřad v daném území příslušný, a zároveň nejsou dotčeny zájmy orgánu ochrany přírody, pro
něž je třeba vydání závazného stanoviska.
Záměrem je vybudování zemního kabelového vedení VN a NN rozdělené trafostanicí upevněné na podpěrném
sloupu. Trasa vedení vede většinou v komunikacích a po zemědělských pozemcích, v délce cca 19 m je
navržena přes les (p. p. č. 1505/1 a 1505/2 v k. ú. Studenec), který je významným krajinným prvkem podle § 3
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odst. 1 písm. b) zákona OPK (dále jen „VKP“). Jedná se o úzký cíp lesa s jasanem ve stromovém patře a s
hustým podrostem křovinatých dřevin (trnka obecná, hloh, bez červený, líska obecná, růže). Významné krajinné
prvky jsou podle § 4 odst. 2 zákona OPK chráněné před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Podle projektové
dokumentace záměrem nedojde k poškození dřevin, ani jejich kořenů, reálně však dojde minimálně k poškození
keřového patra. Za předpokladu, že nebudou dotčeny dřeviny stromového vzrůstu včetně jejich kořenů (viz
pravidla ochrany dřevin níže) a keřové patro bude odstraněno pouze v nezbytně nutném rozsahu výkopu
a ochranného pásma vedení, které je 1 m na každou stranu, MěÚ Jilemnice konstatuje, že realizací záměru
nedojde k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, proto
nebude vydáno závazné stanovisko k zásahu do VKP.
Podle předložené dokumentace se v trase vedení a její bezprostřední blízkosti nachází také zeleň rostoucí mimo
les, jejíž část (křovinatý porost) na p. p. č. 2085 v k. ú. Studenec u Horek a na p. p. č. 1037/4 v k. ú. Zálesní
Lhota je plánována odstranit. Proto upozorňujeme, že kácení dřevin, jejichž charakteristika je uvedena ve
vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, podléhá podle § 8
zákona OPK povolení příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Obecní úřad Studenec pro k. ú. Studenec
u Horek a Zálesní Lhota a Obecní úřad Bukovina u Čisté pro stejnojmenné katastrální území. Povolování kácení
dřevin probíhá ve správním řízení na základě žádosti a jeho výsledkem je samostatné rozhodnutí, jehož výrok
toto vyjádření nijak nezavazuje. V zájmu obecné ochrany přírody je pro předejití poškození neodstraněných
dřevin ve smyslu § 7 zákona OPK třeba:
- V průběhu prací dodržovat příslušnou normu ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zajistit zejména ochranné
oplocení příp. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při
provádění výkopových prací, minimalizovat pojezdy těžké mechanizace v blízkosti dřevin
s důvodu možného poškození jejich kořenového systému apod.
- Podzemní vedení vést mimo kořenový systém rostoucí dřeviny, tj. nejblíže 1,5 m od paty kmene nebo
spodem pod kořenovým systémem nebo tak, aby její kořenový systém nebyl záměrem poškozen. Kořeny
stromů do 3 cm v průměru zasahující do výkopu, mohou být přeřezány a to kolmo s následným
bezprostředním zahrnutím zeminou (ochrana před vysycháním, příp. mrazem).
- Případné nutné ořezy dřevin provést odborně podle Standardů péče o přírodu a krajinu – Arboristické
standardy, Řada A, Řez stromů (Mendelova univerzita v Brně a AOPK ČR, 2013).
ŽP - Ochrana ovzduší:
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán v oblasti
ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, souhlasí s výše uvedeným
záměrem.
- Během výstavby se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.).
Při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště
(používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel
opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.).
ŽP - Vodní hospodářství:
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §
106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dospěl podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona
k závěru, že provedením předmětného záměru nemohou být dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.
S vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu) souhlasíme.
ŽP - Odpadové hospodářství:
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné správy
v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem.
- S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady
budou důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Vzniklé odpady budou předávány pouze
právnické osobě (fyzické osobě oprávněné k podnikání), která je provozovatelem zařízení k využití,
odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude
vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání
s odpady.
- Zemina, která bude použita na zásyp jam, nesmí být znečištěna nebezpečnými látkami. Pokud jsou
demontované podpěrné body dřevěné, musí s nimi být nakládáno jako s odpadem nebezpečným, z důvodu
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napuštění látkami, které mohou obsahovat polycyklické aromatické uhlovodíky, fenoly, atd., nebo zajistit
osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.
Odbor rozvoje, investic a majetku - památkové péče:
- Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby,
práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů.
Upozornění: Stavbou dotčené pozemky a dotčená lokalita se nachází na území s archeologickými nálezy.
Při výkopových pracích nelze vyloučit narušení intaktních archeologických situací.
- V souvislosti s tím upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníka vůči Archeologickému ústavu AV
ČR v Praze ve smyslu ustanovení § 22 památkového zákona a při provádění zemních a výkopových prací
souvisejících s navrhovanými pracemi doporučujeme respektovat následující:
- Stavební činnost se bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území
ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona je stavebník
povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (ARÚ
AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit provést jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21
památkového zákona na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- Oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu o
podmínkách archeologického výzkumu s vlastníkem nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy
provádět. Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci informoval také oprávněnou
organizaci (telefonicky nebo e-mailem), tj. smluvní organizaci oprávněnou k provádění archeologických
výzkumů, pro území Semilska a přilehlé oblasti Muzeum Českého ráje Turnov
http://www.muzeum-turnov.cz/oddeleni-archeologie/, seznam organizací oprávněných k provádění
archeologických výzkumů naleznete na webových stránkách http://www.arup.cas.cz/?cat=640 - organizace
k provádění archeologických výzkumů na území Čech dle územní působnosti. Tiskopis oznámení
stavebníka ARÚ AV ČR o záměru provádět stavební či jinou činnost je ke stažení na adrese:
http://www.arup.cas.cz/?cat=684. Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na: oznameni@arup.cas.cz
nebo poštou na kontaktní adresu: ARÚ AV ČR, Referát archeologické památkové péče, Praha, v.v.i.,
Letenská 4, 118 01 Praha 1, adresa e-podatelny - ID schránky: fxcng6z.
- Objev archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí být
oznámen ARÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obecního úřadu (§ 23
odst. 2 památkového zákona). Nálezce musí oznámení učinit nejpozději druhého dne po archeologickém
nálezu, přičemž nález i naleziště musí být ponechány beze změn do prohlídky Archeologickým ústavem
AV ČR nebo muzeem. Dále je nutné postupovat podle § 23, § 23a a § 24 památkového zákona.
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. (IČO - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Odůvodnění
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 8.9.2017 žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Dne 14.9.2017 pod č.j.PDMUJI 12773/2017/Mř/Přer byla podle § 86 odst. 5 stavebního zákona ve spojení
s § 45 odst. 2 správního řádu vydána výzva k doplnění podkladů podání a podle § 64 odst. 1 písm. a) správního
řádu usnesení o přerušení řízení do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 30.11.2017.
Žadatel byl poučen o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 21.11.2017
oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a
vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro
uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení.
Spisový materiál obsahuje tyto písemnosti:
Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Plná moc fy SUDOP Praha, a. s., pro zastupování ČEZ Distribuce, a.s.
Plná moc p. Tomáše Kufy pro zastupování fy SUDOP Praha, a. s.
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (4x).
Vyjádření k PD vydal ČEZ Distribuce a.s., oddělení Připojování, Liberec, dne 19.1.2015 pod zn. 12/2015.
9 - PDMUJI

554/2018/Mř/Rozh

-

Koordinované závazné stanovisko k akci vydal Městský úřad Jilemnice dne 13.7.2017 pod zn. MUJI
2027/2017/ŽP.
Vyjádření k akci vydala Obec Studenec dne 11.11.2014 pod zn. 187/14/UL/J1.
Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání místní komunikace ppč. 2085 a 2082/1 v kat. území Studenec u
Horek vydal Obecní úřad Studenec dne 12.1.2015 pod zn. 1/2015/Bo/J1.
Vyjádření k existenci sítí vydala Obec Bukovina u Čisté dne 2.8.2014.
Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, dne
27.7.2016 pod č.j.: 669957/16.
Stanovisko k existenci plynárenského zařízení provozovaného RWE GasNET, s.r.o. vydala RWE
Distribuční služby, s.r.o., Brno, dne 27.7.2016 pod zn. 5001349895.
Vyjádření k existenci zařízení ve své správě vydaly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, dne
3.8.2016 pod zn. O16610125267/TPCV/Val.
Vyjádření k existenci zařízení ve své správě vydaly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, dne
11.8.2017 pod zn. O17610190087/TPCV/Val.
Vyjádření k existenci sítí vydaly Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov, dne 22.8.2017.
Vyjádření k existenci sítí vydal Vodafone Czech Republic, a.s., Praha, dne 8.8.2017 pod zn.
170808-1433252011.
Vyjádření k existenci sítí vydal T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha, dne 9.8.2017 pod zn. E27658/17.
Vyjádření ke stavbě vydal Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina dne 11.8.2014
pod zn. č.j. SBS 23824/2014.
Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydal Hasičský záchranný
sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, dne 10.9.2014 pod č.j. HSLI-2725-3/SM-P-PRE-2014.
Vyjádření ke stavbě vydalo Muzeum Českého ráje v Turnově dne 8.8.2014 pod č.j. 142-5.1/14.
Postoupení Muzeu Českého ráje v Turnově učinil Archeologický ústav AV ČR v Praze dne 5.8.2014 pod
č.j. ARUP-7176/2014.
Vyjádření ke stavbě vydal Slavomír Beran, odborný lesní hospodář, dne 6.2.2017.
Vyjádření správce lesa ke stavbě vydala společnost Diecézní Lesy Hradec Králové, s.r.o., dne 23.6.2017
pod zn. DLHK-206/2017.
Souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa vydaly Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, dne 29.4.2014.
Sdělení k žádosti o vyjádření k územnímu řízení a souhlasu se stavbou v ochranném pásmu lesa vydal
Státní pozemkový úřad v Praze dne 25.3.2014 pod zn. S-80-14 a č.j. SPU 123117/2014.
Souhlas s provedením stavby v ochranném pásmu lesa vydal ing. Jiří Povolný dne 27.3.2014.
Souhlas s provedením stavby v ochranném pásmu lesa vydala Jana Jebavá dne 17.3.2014.
Souhlas se stavbou vydal Vladimír Junek dne 28.7.2014.
Sdělení k existenci sdělovacího zařízení vydala společnost Telco Pro Services, a.s. Praha, dne 9.8.2017 pod
zn. 0200634754.
Sdělení k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. vydal ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín, dne 9.8.2017 pod zn. 0100786859.
Vyjádření zadavatele PD vydal ČEZ Distribuce a.s., oddělení Rozvoj Sever, Liberec, dne 3.7.2017 pod
zn. 12/2015.
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení vydal ČEZ
Distribuce a.s., Děčín, Správa energetického majetku - region, pracoviště Liberec dne 12.8.2017 pod zn.
0100786859.
Kopie mailové korespondence mezi projektantem a zástupcem vlastníka ppč. 1498/6a 1505/3 v kat. území
Studenec u Horek.
Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu v katastrálním území Studenec u Horek vydal
Katastrální úřad pro Liberecký krajm, pracoviště Semily, dne 3.1.02016 pod č.j. OO-5/2014-608.
Seznam pozemků dotčených stavbou
Soupis sousedních pozemků.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Miroslavem a Jiřinou Hlouškovými a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (st.p.č.
71 v kat. území Bukovina u Čisté).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Danielem a Zdeňou Sirotkovými a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč.
215/3, 216/2 a 215/4 v kat. území Bukovina u Čisté).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Vladimírem Junkem a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 1451/7 a PK
1457/1 v kat. území Studenec u Horek).
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Janou Jebavou, zast. Ing. Vlasimilem Jebavým, a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA,
a.s. (ppč. PK 2088 v kat. území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Janou Jebavou, zast. Ing. Vlasimilem Jebavým, a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA,
a.s. (ppč. PK 1561, PK 1566/2, PK 1566/3, 1564 a PK 1564 v kat. území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Ing. Jiřím Povolným a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 1561, PK
1566/2, PK 1566/3, 1564 a PK 1564 v kat. území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Ing. Jiřím Povolným a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 2088 v kat.
území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Janem Bílkem a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 1582 v kat. území
Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Janem Grosmanem a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 1582 v kat.
území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Janou Kaššovou a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 1582, PK 2089/3
a 2088 v kat. území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Bohumilou Matuškovou a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 1582, PK
2089/3 a 2088 v kat. území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Hanou Špůrovou a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 1582, PK 2089/3
a 2088 v kat. území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Obcí Bukovina u Čisté a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. 63/4 v kat.
území Bukovina u Čisté).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Zetkou Studenec, a.s. a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. 1037/4 v kat.
území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Zetkou Studenec, a.s. a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. 1445 v kat.
území Studenec u Horek).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Obcí Studenec, a.s. a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. PK 1505, 2085 a
2082/1 v kat. území Studenec u Horek).
Výpisy z KN na pozemky dotčené stavbou.
Upřesnění předmětu žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně specifikace jednotlivých SO a jejich
umístění.
Doplnění žádosti o o přílohu č. 4 a č. 5 žádosti.
Identifikace pozemků dotčených stavbou - srovnávací sestavení dle stavu v KN nyní a dle stavu v
předložených smluvních vztazích.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
stavbu mezi Eliškou Burešovou a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA, a.s. (ppč. 215/4, 215/3 a
216/2 v kat. území Bukovina u Čisté).
Vyjádření ke stavbě vydala Obec Studenec dne 29.9.2017 pod zn. 166/17/UL/J1.
Vyjádření ke stavbě vydala Obec Bukovina u Čisté dne 3.10.2017.
Koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany vydal Hasičský záchranný
sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, dne 4.10.2017 pod č.j. HSLI-3148-3/SM-P-PRE-2017.
Závazné stanovisko k akci vydala Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková,
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Pardubice dne 3.10.2017 pod
Sp.zn. 8981/65593/2017-8201-OÚZ-PCE.
Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, dne
21.9.2017 pod č.j.: 723219/17.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a o smlouva o právu provést
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stavbu mezi Římskokatolickou farností Studenec u Horek a ČEZ Distribuce a.s., zast. SUDOP PRAHA,
a.s. (ppč. 1498/6 a 1505/3 v kat. území Studenec u Horek).
Výpisy z KN na pozemky dotčené stavbou.

Dne 21.11.2017 pod č.j.PDMUJI 16472/2017/Mř/Výzv byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15
kalendářních dnů ode dne, který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení
poplatku.
Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice dále posuzoval soulad předloženého návrhu s
platnou ÚPD a dalšími ÚPP a zjistil, že výše uvedený stavební záměr není v rozporu se schválenou územně
plánovací dokumentací - Územní plán Studenec u Horek a Zálesní Lhota, který byl vydán a schválen
zastupitelstvem Obce usnesením č.19/14 ze dne 16.6.2014 a rovněž není ani v rozporu s územním plánem obce
Bukovina u Čisté, který byl vydán a schválen zastupitelstvem Obce usnesením č. 19/09 ze dne 3.6.2009: Pozemky
dotčené stavebním záměrem na kat. území Studenec u Horek a Zálesní Lhota jsou vymezeny územním plánem
obce Studenec u Horek jako plochy zemědělské - (NZ), na kterých je technická infrastruktura přípustná, dále jako
plochy lesní - (NL), na kterých je technická infrastruktura rovněž přípustná; pozemky dotčené stavebním záměrem
na kat. území Bukovina u Čisté jsou vymezeny územním plánem obce Bukovina u Čisté jako plochy zemědělské trvalé travní porosty (T), na kterých je technická infrastruktura přípustná, dále jako plochy smíšeného
nezastavěného území - zahrady (Z), na kterých je technická infrastruktura také přípustná a plocha venkovské
obytné zástavby (BV), na které je stavba související technické infrastruktury rovněž přípustná.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a
stavebního řádu k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v
daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze
vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno: stavební parcely parcelní číslo 63/3 (zastavěná plocha a nádvoří),
pozemkové parcely parcelní číslo 215/5 (trvalý travní porost), 215/2 (trvalý travní porost), 531 (ostatní plocha) v
katastrálním území Bukovina u Čisté, pozemkové parcely parcelní číslo 1431/3 (trvalý travní porost), 1431/1
(trvalý travní porost), 1431/2 (trvalý travní porost), 1442/2 (trvalý travní porost), 1445/2 (ostatní plocha), 1451/1
(trvalý travní porost), 1451/5 (trvalý travní porost), 1451/4 (trvalý travní porost), 1451/3 (ostatní plocha), 1451/7
(trvalý travní porost), 1451/8 (ostatní plocha), 1451/2 (trvalý travní porost), 1457/4 (ostatní plocha), 1457/2 (ostatní
plocha), 1498/5 (trvalý travní porost), 1505/1 (lesní pozemek), 1505/2 (lesní pozemek), 1511/5 (lesní pozemek),
1511/4 (lesní pozemek), 1547/3 (ostatní plocha), 1566/8 (lesní pozemek), 1566/6 (lesní pozemek), 1566/9 (lesní
pozemek), 1566/3 (lesní pozemek), 2084 (ostatní plocha) v katastrálním území Studenec u Horek, pozemkové
parcely parcelní číslo 1037/5 (ostatní plocha) a 1042 (orná půda) v katastrálním území Zálesní Lhota 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.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o
umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o
umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Seznam všech účastníků řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., Jan Bílek, Eliška Burešová, Josef Grosman, Miroslav Hloušek, Jiřina Hloušková, Ing.
Vlastimil Jebavý, Vladimír Junek, Jana Kaššová, Bohumila Matušková, Obec Bukovina u Čisté, Obec Studenec,
Ing. Jiří Povolný, Římskokatolická farnost Studenec u Horek, Hana Špůrová a ZETKA Strážník a.s..
Vlastníci sousedních pozemků:
stavební parcela parcelní číslo 63/3 v katastrálním území Bukovina u Čisté
pozemková parcela parcelní číslo 215/2 v katastrálním území Bukovina u Čisté
pozemková parcela parcelní číslo 215/5 v katastrálním území Bukovina u Čisté
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pozemková parcela parcelní číslo 531 v katastrálním území Bukovina u Čisté
pozemková parcela parcelní číslo 1431/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1431/1 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1431/3 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1442/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1445/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/7 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/8 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/3 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/1 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/5 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/4 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1457/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1457/4 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1498/5 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1505/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1505/1 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1511/4 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1511/5 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1547/3 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1566/9 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1566/3 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1566/8 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1566/6 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 2084 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1037/5 v katastrálním území Zálesní Lhota
pozemková parcela parcelní číslo 1042 v katastrálním území Zálesní Lhota

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení;
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a
rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti
právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
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.

otisk úředního razítka

Mgr. Vladimír Mečíř v. r.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
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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
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, prostřednictvím zástupce:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
Obec Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté 19, 514 01 Bukovina u Čisté
Obec Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
Jan Bílek, Jiráskova 1418, Hořice, 508 01 Hořice
Eliška Burešová, Bukovina u Čisté 46, 514 01 Bukovina u Čisté
Josef Grosman, Studenec 149, 512 33 Studenec
Miroslav Hloušek, Na zelené 558, Kladno - Kročehlavy, 272 01 Kladno
Jiřina Hloušková, Na zelené 558, Kladno - Kročehlavy, 272 01 Kladno
Ing. Vlastimil Jebavý, U kombinátu 415/9, Praha - Strašnice, 100 00 Praha
Vladimír Junek, Studenec 10, 512 33 Studenec
Jana Kaššová, Slovenská 79, Jaroměř - Cihelny, 551 01 Jaroměř
Bohumila Matušková, Dvorecká 806/37, Praha - Podolí, 147 00 Praha
Ing. Jiří Povolný, Alešova 584/20, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
Římskokatolická farnost Studenec u Horek, Studenec 56, 512 33 Studenec
Hana Špůrová, Kupkovo nám. 129, Opočno, 517 73 Opočno
ZETKA Strážník a.s., Studenec 332, 512 33 Studenec
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):
stavební parcela parcelní číslo 63/3 v katastrálním území Bukovina u Čisté
pozemková parcela parcelní číslo 215/2 v katastrálním území Bukovina u Čisté
pozemková parcela parcelní číslo 215/5 v katastrálním území Bukovina u Čisté
pozemková parcela parcelní číslo 531 v katastrálním území Bukovina u Čisté
pozemková parcela parcelní číslo 1431/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1431/1 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1431/3 v katastrálním území Studenec u Horek
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pozemková parcela parcelní číslo 1442/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1445/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/7 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/8 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/3 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/1 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/5 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1451/4 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1457/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1457/4 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1498/5 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1505/2 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1505/1 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1511/4 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1511/5 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1547/3 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1566/9 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1566/3 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1566/8 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1566/6 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 2084 v katastrálním území Studenec u Horek
pozemková parcela parcelní číslo 1037/5 v katastrálním území Zálesní Lhota
pozemková parcela parcelní číslo 1042 v katastrálním území Zálesní Lhota
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice
Obecní úřad Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté 19, 514 01 Jilemnice
Obecní úřad Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje, investic a majetku, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01
Jilemnice
Ministerstvo obrany, MO ČR - Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany, 160
00 Praha
Obecní úřad Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec
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