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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
20.12.2018 podala
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje PROFI EMG s.r.o., IČO 49285203, Teplého č.p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
SO 03 NPT (náhradní přenosová trasa)
Sloupnice, Sedliště, Kornice, Nedošín
(dočasná stavba po dobu plánované obnovy stávajícího vedení 2x110 kV V1170/1179, nejpozději
však do 31.12.2022)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 8265/1 (ostatní plocha), parc. č. 8306 (orná půda), parc. č. 8314
(trvalý travní porost), parc. č. 8317/1 (orná půda), parc. č. 8318/1 (ostatní plocha), parc. č. 8319/1 (orná
půda), parc. č. 8329 (orná půda), parc. č. 8330 (trvalý travní porost), parc. č. 8331 (orná půda), parc. č.
8332 (orná půda), parc. č. 8333 (lesní pozemek), parc. č. 8334 (trvalý travní porost), parc. č. 8340 (orná
půda), parc. č. 8341 (ostatní plocha), parc. č. 8343 (lesní pozemek), parc. č. 8344 (lesní pozemek), parc. č.
8345 (trvalý travní porost), parc. č. 8346 (vodní plocha), parc. č. 8348 (orná půda), parc. č. 8353 (orná
půda), parc. č. 8372 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Sloupnice, parc. č. 5003 (orná půda) v
katastrálním území Horní Sloupnice, parc. č. 75 (trvalý travní porost), parc. č. 76 (orná půda), parc. č.
84/1 (orná půda), parc. č. 89/1 (ostatní plocha), parc. č. 90/1 (orná půda), parc. č. 90/3 (ostatní plocha),
parc. č. 96 (orná půda), parc. č. 97/1 (lesní pozemek), parc. č. 99/1 (orná půda), parc. č. 99/3 (lesní
pozemek), parc. č. 101 (orná půda), parc. č. 109/6 (vodní plocha), parc. č. 393/1 (ostatní plocha), parc. č.
408 (orná půda), parc. č. 447 (ostatní plocha), parc. č. 449 (orná půda) v katastrálním území Kornice,
parc. č. 154/1 (orná půda), parc. č. 157 (orná půda), parc. č. 560 (ostatní plocha) v katastrálním území
Nedošín, parc. č. 470 (trvalý travní porost), parc. č. 570 (ostatní plocha), parc. č. 571/2 (vodní plocha),
parc. č. 571/4 (lesní pozemek), parc. č. 572 (lesní pozemek), parc. č. 573/1 (orná půda), parc. č. 573/2
(lesní pozemek), parc. č. 575/2 (orná půda), parc. č. 576 (orná půda), parc. č. 577 (lesní pozemek), parc.
č. 578 (lesní pozemek), parc. č. 582 (orná půda), parc. č. 583/2 (orná půda), parc. č. 584/1 (orná půda),
parc. č. 584/2 (orná půda), parc. č. 592/2 (orná půda), parc. č. 678/4 (orná půda), parc. č. 693/2 (orná
půda), parc. č. 694/1 (orná půda), parc. č. 697 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedliště u Litomyšle.
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Stavební pozemek: jako stavební pozemek se vymezuje pozemek parc. č. 8265/1, 8306, 8314, 8317/1,
8318/1, 8319/1, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8340, 8341, 8343, 8344, 8345,
8346, 8348, 8353, 8372 v katastrálním území Dolní Sloupnice, parc. č. 5003 v
katastrálním území Horní Sloupnice, parc. č. 75, 76, 84/1, 89/1, 90/1, 90/3, 96, 97/1,
99/1, 99/3, 101, 109/6, 393/1, 408, 447, 449 v katastrálním území Kornice, parc. č.
154/1, 157, 560 v katastrálním území Nedošín, parc. č. 470, 570, 571/2, 571/4, 572,
573/1, 573/2, 575/2, 576, 577, 578, 582, 583/2, 584/1, 584/2, 592/2, 678/4, 693/2,
694/1, 697 v katastrálním území Sedliště u Litomyšle.
Druh a účel umisťované stavby a určení jejího prostorového řešení:
Technická infrastruktura
Náhradní přenosová trasa (NPT) bude sloužit pro zajištění napájení trafostanice (TR) Vertex
Litomyšl po napěťové hladině 110 kV po dobu provedení obnovy stávajícího vedení 2x110 kV
V1170/1179 v úseku od odbočného stožáru č. 48 u obce Sloupnice k stožáru č. 15 u místní
komunikace nad silnicí 1/35 před Litomyšlí. Výměna stožárů č. 48, 15, 16, 17 bude provedena bez
NPT a koncové přechodové stožáry budou ponechány stávající.
Po dobu realizace obnovy stávajícího vedení 2x110 kV V1170/1179 bude v souběhu se stávajícím
vedením postaveno náhradní přenosové vedení 1x110 kV (NPT). Vedení NPT bude zajišťovat
nepřetržité napájení TR Vertex Litomyšl a zároveň zajistí beznapěťový stav na stávajícím vedení v
úseku odbočných stožár č. 48 - stožár č. 15. Vedení NPT bude postaveno v jednom úseku. Napojení
NPT do stávajícího vedení u obce Sloupnice je řešeno ve dvou variantách. Varianta 1 napojení NPT
na odbočný stožár č. 48 vedení V1170/1178/1179 a varianta 2 řeší napojení NPT na stávající stožár
č. 49 vedení V1170/1178. Obě varianty jsou na opačné straně napojeny na stožár č. 15 odbočky
vedení V1170/1179 do TR Vertex Litomyšl. Pro výměnu odbočného stožáru č. 48 bude pro zajištění
provozu optické trasy mezi TR Česká Třebová a TR Choceň vedle stávajícího stožáru umístěn stožár
NPT pro provizorní uchycení závěsu stávajícího zemnícího lana KZL (kombinované zemnící lano s
optickými vlákny).
Po dokončení obnovy stávajícího vedení v úseku stožár č. 48 - stožár č. 15 bude NPT beze zbytku
odstraněno. Po zpětné instalaci stávajícího KZL na obnovený stožár č. 48 bude provizorní stožár
demontován.
Popis trasy vedení:
Trasa NPT začíná u obce Sloupnice podle varianty napojením na stožár č. 49 nebo stožár č. 48 a
pokračuje v souběhu se stávajícím vedením 2x110 kV V1170/1179 odbočky do TR Vertex Litomyšl.
NPT je situována na západní straně od stávajícího vedení na hranici stávajícího ochranného pásma
vedení. Směr trasy NPT je jihozápadní. Trasa pokračuje přes zemědělské pozemky a přechází místní
komunikaci k samotě Končiny. Za komunikací přechází přes údolí Končinského potoka, na jehož
svazích jsou lesní průseky, za údolím trasa NPT opětovně pokračuje přes zemědělské pozemky, kde
podchází vzdušné vedení ZVN 400 kV V401 TR Týnec - TR Krasíkov. Kříží vedení VN západně
obchází obec Komice. Za cestou spojující obce Kornice a Sedliště NPT přechází údolí Kornického
potoka. Ve svazích se nachází průsek středně hustým porostem a lesem. Za údolím je NPT opět
situováno na zemědělské půdě a po křížení s vedením VN se napojuje na stožár č. 15.
Souběh NPT se stávajícím vedením je v osové vzdálenosti 13,5 (pouze Varianta 2) - 14,5 m. U
křížení s vedením 400 kV V401 je trasa NPT vyosena mezi stožár č. 22 - 28 s největší vzdáleností
souběhu od stávajícího vedení na 20,85 m (mezi stožáry č. 24 - 25). Mezi stožáry č. 41 - 44 je trasa
NPT vyosena do největší vzdálenosti 57,26 m (stožár č. 43) od stávajícího vedení. Souběh je navržen
tak, aby min. vzdálenost fázových vodičů NPT a stávajícího vedení byla min. 9,5 m.
Provizorní uchycení KZL u stožáru č. 48 je provedeno tak, že mezi stávajícími stožáry č. 47 - 49 je
trasa KZL mírně vyosena na severní stranu od stávajícího vedení ve směru k obci Sloupnice. V trase
KZL je pak křížení se silnicí 111/36016 a převážně zemědělské pozemky. Provizorní stožár je
umístěn v osové vzdálenosti 17 m od stožáru č. 48.
Umístění stavby na pozemku: dle grafické přílohy tohoto rozhodnutí.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
pozemky parc. č. 8265/1, 8306, 8314, 8317/1, 8318/1, 8319/1, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334,
8340, 8341, 8343, 8344, 8345, 8346, 8348, 8353, 8372 v katastrálním území Dolní Sloupnice, parc.
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č. 5003 v katastrálním území Horní Sloupnice, parc. č. 75, 76, 84/1, 89/1, 90/1, 90/3, 96, 97/1, 99/1,
99/3, 101, 109/6, 393/1, 408, 447, 449 v katastrálním území Kornice, parc. č. 154/1, 157, 560 v
katastrálním území Nedošín, parc. č. 470, 570, 571/2, 571/4, 572, 573/1, 573/2, 575/2, 576, 577,
578, 582, 583/2, 584/1, 584/2, 592/2, 678/4, 693/2, 694/1, 697 v katastrálním území Sedliště u
Litomyšle, parc. č. 8342 v katastrálním území Dolní Sloupnice, parc. č. 88/1, 89/4, 97/4, 114 v
katastrálním území Kornice.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí
technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s
jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky
či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně
kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na
nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
Stavba je dočasná s dobou trvání do 31.12.2022.
Stavba bude odstraněna ve lhůtě do 31.12.2022.
Stavební práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu
došlo k co nejmenším škodám.
Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády
č. 72/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním
polétavým prachem.
Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty
stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické
infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
a) ČEPS, a.s. – č.j. 423/18/KOC/Ro/1 ze dne 3.5.2018 a č.j. 427/19/KOC/Ro/1 ze dne 17.4.2019,
b) GridServices, s.r.o. - č.j. 5001831635 ze dne 5.12.2018,
c) CETIN a.s. - č.j. 581294/18 ze dne 6.4.2018,
d) ČD - Telematika a.s. - č.j. 1201706412 ze dne 27.4.2017,
e) T-Mobile Czech Republic a.s. - č.j. E13399/18 ze dne 6.4.2018,
f) Vodafone Czech Republic a.s. - č.j. 180406-124676411 ze dne 18.5.2018.
Budou dodrženy požadavky:
a) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl
26967/2018 ze dne 17.4.2018
i) z hlediska vodního hospodářství
(1) Při umístění stavby je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace podle
ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
ii) z hlediska ochrany přírody a rybářství
(1) Dle § 5a odst. 6 zákona každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého
napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování
ptáků elektrickým proudem. Při budování nových nadzemních vedení lze v současnosti
použít vhodných osvědčených typů stožárů.
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b) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl
14803/2019 ze dne 22.3.2019
i) vzhledem k tomu, že jde o dočasnou stavbu, dotčené lesní pozemky budou po dokončení
stavby urovnány do původního stavu,
ii) nedojde k poškození stromů stojících na lesním pozemku ani jejich kořenového systému tam,
kde se stavba nachází v ochranném pásmu lesních pozemků.
c) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. MěÚ Litomyšl 015183/2019
ze dne 1.3.2019
i) Provádět práce na pozemku především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést
dotčený pozemek do původního stavu.
ii) Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám.
iii) Projednat před započetím stavby zamýšlené provádění prací s vlastníky, příp. uživateli
pozemků náležejících do ZPF.
iv) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a
jeho vegetační kryt.
v) Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. Zabránit
jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou ze minu vrátit zpět, tak jak byla skryta od podorničí
a navrstvit ornicí. Kubatura ornice bude umístěna na pozemcích dotčených stavbou a použita
pro sadové úpravy stavbou dotčené ho území. Po skončení stavebních prací uvést pozemky
do původního stavu, jaký byl před započetím prací.
vi) O provádění skrývky vést deník.
d) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl
013333/2019 ze dne 27.2.2019
i) O odpadech vznikajících při stavebních pracích a způsobu jejich využití nebo odstranění bude
vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s
odpady, předloží po ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP.
e) Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, závazné stanovisko č.j. MěÚ
Litomyšl 066848/2019 ze dne 31.7.2019
i) Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou
tohoto závazného stanoviska.
ii) Záměr bude umístěn a proveden tak, aby v koridorech R35a El5 vytyčených Politikou
územního rozvoje České republiky a ZUR Pardubického kraje nebyla znemožněna výstavba
záměrů tj. dálnice D35 a dvojitého vedení 400kV.
iii) Záměr bude umístěn a proveden ve vzájemné koordinaci se záměry oprávněných investorů.
f) Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti,
závazné stanovisko č.j. KrÚ 57414/2019 ze dne 6.8.2019
i) Při křížení silnic musí být respektováno ustanovení platné ČSN EN 50341-3-19.
ii) Vzdálenosti stožárů NPT od silnice III/36016 musí být v souladu s čl. 13.1.2.2.11 ČSN
73 6101 - Projektování silnic a dálnic. V případě, že tuto podmínku nebude v odůvodněných
případech možno dodržet, musí být na silnici umístěno silniční svodidlo v délce dle
příslušných technických podmínek pro daný typ svodidel.
iii) Pro příjezd vozidel ke stavbě musí být použity pouze stávající sjezdy ze silnic. V případě
potřeby zřízení dočasného pracovního sjezdu ze silnice musí stavebník (popřípadě zhotovitel
prací) požádat příslušný silniční správní úřad o rozhodnutí na povolení zřízení dočasného
pracovního sjezdu ze silnice. Nesmí být přejížděny silniční příkopy nebo jinak devastováno
silniční těleso.
iv) Provoz elektrického vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
v) Práce na NPT nesmí ohrozit BESIP.
14. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
15. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě
kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
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16. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému územnímu rozhodnutí nebo ověřené projektové dokumentaci),
b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (jde-li o stavbu technické nebo
dopravní infrastruktury),
c) doklad o tom, že byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy města
Litomyšle - podrobněji je postup vysvětlen na: http://www.litomysl.cz/?id_str=1385403293582,
d) další doklady stanovené právními předpisy.
17. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
III. Stanovení doby platnosti rozhodnutí
1. Doba platnosti tohoto územního rozhodnutí dle § 93 odst. 1 stavebního zákona se stanovuje na 2 roky
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Odůvodnění:
Dne 20.12.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad dne 16.8.2019 obdržel námitky účastníka řízení Jiřího Drobného. Z tohoto důvodu žadatel
změnil trasu výše uvedené stavby mezi provizorními stožáry č. 41 – 44. Trasa vedení je v tomto úseku
vymístěna mimo pozemek parc. č. 102/1 v k.ú. Kornice. Stavební úřad z tohoto důvodu vymezil nový
okruh účastníků řízení a oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona pokračování územního řízení, ve
kterém upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:
- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Bízek v 10/2018 a 10/2019,
- závazná stanoviska sdělili: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, odbor
výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, Ministerstvo obrany České
republiky, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Čechy, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: Povodí Labe, státní podnik,
GridServices, s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., VODOVODY spol. s r.o., ČEZ
Distribuce, a. s., ČEPS, a.s., ČD - Telematika a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech
Republic a.s., Lesy České republiky, s.p..
- námitky účastníků řízení ze dne 16.8.2019,
Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, dle kterého se souhlas
vlastníka pozemku či stavby nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
V tomto konkrétním případě je účel vyvlastnění stanoven v § 170 odst. 1 stavebního zákona („(1) Práva k
pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle
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tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a
jde-li o
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její
výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, “).
Stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah
uvedených výše) takto:
a) umístění stavby je v souladu
- se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky,
- s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
- s vydanou územně plánovací dokumentací obce.
b) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s
obecnými požadavky na využívání území,
d) stavba nevyvolává nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení –
stavebník předložil výše uvedená souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a
souhlasy vlastníků pozemků se stavbou.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 85 odst. 1 stavebního zákona zahrnul:
a) žadatele (ČEZ Distribuce, a. s.),
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Sloupnice, Obec Sedliště, Město
Litomyšl),
Stavební úřad do okruhu účastníků řízení dále ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona zahrnul:
a) vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Miluše Bašarinová, Pardubický kraj, Obec
Sloupnice, Římskokatolická farnost Horní Sloupnice, Martin Sokol, Petr Sokol, Ladislav Vašina,
Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, Jiří Beneš, Hana Benešová, Martin Sokol, Česká
republika, Petr Soukup, Irena Soukupová, Obec Sedliště, Martin Mach, Marek Bis, Jan Flídr, Marcela
Jůzová, Miloš Kerhart, Jan Kovář, Božena Kovářová, Michal Süsser, Česká republika, Jana Kalkus,
Albertina Podešvová, Terezia Podešvová, Ludmila Stříteská, Ing. Josef Toman, Ing. Luboš
Chaloupka, Věra Chaloupková, Město Litomyšl, Jiří Dvořák, Michal Motyčka, Soňa Pazderová,
Marie Cinková, Zdeněk Kekely, Mgr. Marek Nápravník, AGRO 2000 s.r.o., Vít Veselý),
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno (osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 8342 v katastrálním území Dolní Sloupnice, parc. č.
88/1, 89/4, 97/4, 114 v katastrálním území Kornice).
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila.

Č.j. MěÚ Litomyšl 044868/2020

str. 7

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k
jejich konzumaci.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí
nebo doručení veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost
ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro
doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.
Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s
realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
Za správnost vyhotovení:

otisk úředního razítka

Šárka Tobková
referent oddělení
stavebního úřadu
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................................

Sejmuto dne: ............................................

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
http://www.sedliste.net
http://www.sloupnice.cz

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).
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Přílohy:
- grafická příloha - celková situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 12 tohoto
rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 31.7.2019.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
PROFI EMG s.r.o., IDDS: yqxuzs6
sídlo: Teplého č.p. 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ostatní účastníci (doručenky)
Miluše Bašarinová, Ostrovní č.p. 1256, 565 01 Choceň 1
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2
Obec Sloupnice, IDDS: hcvbbgv
sídlo: Horní Sloupnice č.p. 196, 565 53 Sloupnice
Římskokatolická farnost Horní Sloupnice, Horní Sloupnice č.p. 1, 565 53 Sloupnice
Martin Sokol, Dolní Sloupnice č.p. 6, 565 53 Sloupnice
Petr Sokol, Dolní Sloupnice č.p. 6, 565 53 Sloupnice
Ladislav Vašina, Dolní Sloupnice č.p. 2, 565 53 Sloupnice
Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, IDDS: innuu6e
sídlo: Dolní Sloupnice č.p. 134, 565 53 Sloupnice
Jiří Beneš, Dolní Sloupnice č.p. 4, 565 53 Sloupnice
Hana Benešová, Dolní Sloupnice č.p. 4, 565 53 Sloupnice
Martin Sokol, Dolní Sloupnice č.p. 6, 565 53 Sloupnice
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
zastoupení pro: Česká republika
Petr Soukup, Sedliště č.p. 69, 570 01 Litomyšl
Irena Soukupová, Sedliště č.p. 69, 570 01 Litomyšl
Obec Sedliště, IDDS: na2ayzz
sídlo: Sedliště č.p. 46, 570 01 Litomyšl
Martin Mach, Kladno č.p. 33, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Marek Bis, Kornice č.p. 28, 570 01 Litomyšl
Jan Flídr, Bohdašín č.p. 16, 518 01 Dobruška
Marcela Jůzová, Strakovská č.p. 1090, 570 01 Litomyšl-Město
Miloš Kerhart, Puškinova č.p. 514, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jan Kovář, Sedliště č.p. 3, 570 01 Litomyšl
Božena Kovářová, Sedliště č.p. 3, 570 01 Litomyšl
Michal Süsser, Kornice č.p. 9, 570 01 Litomyšl
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupení pro: Česká republika
Jana Kalkus, Mládežnická č.p. 1638, 431 11 Jirkov 1
Mgr. Aleš Velc, IDDS: pwifzfz
místo podnikání: Ropkova č.p. 51, 570 01 Litomyšl-Město
opatrovník pro: Albertina Podešvová, Sedliště č.p. 13, 570 01 Litomyšl
Terezia Podešvová, Sedliště č.p. 13, 570 01 Litomyšl
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Ludmila Stříteská, B. Němcové č.p. 146, 570 01 Litomyšl-Město
Ing. Josef Toman, Komenského nám. č.p. 1042, 570 01 Litomyšl-Město
Ing. Luboš Chaloupka, Kornice č.p. 48, 570 01 Litomyšl
Věra Chaloupková, Kornice č.p. 48, 570 01 Litomyšl
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město
Jiří Dvořák, Kornice č.p. 31, 570 01 Litomyšl
Michal Motyčka, Komenského nám. č.p. 1045, 570 01 Litomyšl-Město
Soňa Pazderová, 9. května č.p. 820, 570 01 Litomyšl-Město
Marie Cinková, Javornického č.p. 486, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Zdeněk Kekely, Na Lánech č.p. 21, Lány, 570 01 Litomyšl
Mgr. Marek Nápravník, Hálkova č.p. 61, Poděbrady V, 290 01 Poděbrady 1
AGRO 2000 s.r.o., IDDS: xfnm53t
sídlo: U Barborky č.p. 90/1, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Vít Veselý, Horní Sloupnice č.p. 352, 565 53 Sloupnice
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
ostatní účastníci (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 8342 v katastrálním
území Dolní Sloupnice, parc. č. 88/1, 89/4, 97/4, 114 v katastrálním území Kornice.
dotčené orgány (doručenky)
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01 Litomyšl-Město
Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
k vyvěšení na úřední desce
Město Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
Obecní úřad Sloupnice, IDDS: hcvbbgv
sídlo: Horní Sloupnice č.p. 196, 565 53 Sloupnice
Obecní úřad Sedliště, IDDS: na2ayzz
sídlo: Sedliště č.p. 46, 570 01 Litomyšl

