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Žadatel: 

SDĚLENÍ 

Svitavy, dne 13. května 2019 

Dne 9.5.2019 podala , ~ _ 
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1990 Sb., o svoboanem přístupu k informacím, v 
platném znění. 

Konkrétně bylo v žádosti uvedeno: 

"Žádám o laskavé poskytnutí následujících informací: scan všech finálních meritorních 
rozhodnutí v právní moci (územní rozhodnutí, stavební povoleni, kolaudační povolení apod), která 
se vztahují ke stavebním záměrzim, realizovaným na pozemku st.p.č. 80 v k.ú. Opatov v Čechách, a 
byla vydána Vaším odborem (popř. jeho právním pledchůdcem) v časovém období 1990 - 2012 a 
po tomto období jen rozhodnuti o dodatečném povoleni stavby. Odpověď prosím formou scanu 
daného rozhodnuti nebo wordovského dokumentu (i bez podpisu úřední osoby) s doručením na 
emailovou adresu - V případě že dokumentzl je vice jak 4 nebo se 
vyskytnou nějaké komplikace (jedná se mi zejména o zajištění dokumentzi k přestavbě budovy 
a p1~ilehlých menších staveb, kdy byly realizovány obchody v přední části a řešeny stavby na hranici 
s pozemkem na západní straně parc. č. 389413), prosím se se mnou telefonicky spojit a dohodnou si 
přesný rozsah poskytnutí informace. " 

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 
odst. I písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon) podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, Vaši žádost posoudil a v příloze tohoto sdělení Vám zasílá 
požadované informace, a to konkrétně: 
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1. Kopii stavebního povolení vydaného odborem výstavby a územního plánování Městského 
úřadu ve Svitavách ze dne 24.6.1998 pod č.j.: OVÚP/117/455/98-Hý. 

2. Kop!i výkresu půdorysu plynoinstalace ověřenou ve smyslu stavebního povolení č.j.: 
OVUP/117/455/98-Hý ze dne 24.6.1998. 

3. Kopii kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby a územního plánování 
Městského úřadu ve Svitavách ze dne 22.12.1998 pod č.j.: OVÚP/207/1669/98. 

4. Kopii stavebního povolení vydaného odborem výstavby Městského úřadu Svitavy ze dne 
11.10.2004 pod č.j.: OV/40148-04/6229-04/hal. 

5. Kopii kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby Městského úřadu Svitavy ze dne 
17.1.2007 pod č.j.: 71522-06/0V-1420-2006/hal. 

Na základě Vašeho požadavku Vám infonnace budou poskytnuty elektronickou formou 
zasláním na elektronickou adresu 

: .,. 

Příloha pro žadatele: 

_I 

Bc. Komdro'~sová Hana 
úředník odboru výstavby 

1. Kopii stavebního povolení vydaného odborem výstavby a územního plánování Městského 
úřadu ve Svitavách ze dne 24.6.1998 pod č.j.: OVÚP/117/455/98-Hý. 

2. Kopii výkresu pi'ldorysu plynoinstalace ověřenou ve smyslu stavebního povolení č.j.: 

OVÚP/117 /455/98-Hý ze dne 24.6.1998. 

3. Kopii kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby a územního plánování 
Městského úřadu ve Svitavách ze dne 22.12.1998 pod č.j.: OVÚP/207/1669/98. 

4. Kopii stavebního povolení vydaného odborem výstavby Městského úřadu Svitavy ze dne 
11.10.2004 pod č.j.: OV/40148-04/6229-04/hal. 

5. Kopii kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby Městského úřadu Svitavy ze 
dne 17.1.2007 pod č.j.: 71522-06/0V-1420-2006/hal. 

Obdrží: 
Zadatel 
1. -

na elektronickou adresu · 
- elektronickou formou zasláním 
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Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Svitavách 

C.j.: OVúP/117/455/98-Hý 
Vyřizuje: HORSKÝ ADOLF 

Navrhovatelé: 

,..... . -

Ostatní účastníci r1zení: 
OBEC OPATOV, OPATOV, 569 12 OPATOV 

SVITAVY, dne 24.6.1998 

' · 

SPRÁVA A úDRžBA SILNIC, T.G. MASARYKA 985, 570 Ol LITOMY~L 
POZEMKOVÝ FOND čR, OLOMOUCKÁ 26, 568 02 SVITAVY 
JEDNOTA S.D., WOLKEROVA ALEJ 14, 568 02 SVITAVY 
Vč. PLYNARENSKÁ, A. S., HRADEC KRÁLOV~, ZÁVOD LITOMY~L, T.G. 
MASARYKA 1060, 570 01 LITOMY~L 

S T A V E B N ! P O V O L E N 1 

Navrhovatelé 
podali žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

STAVEBN! úPRAVY - PLYNOFIKACE DOMU C.P. 205 V OPATOV~ 

na pozemku stavební parcela číslo 80 v katastrálním území OPATOV 
V ČECHÁCH. 

Odbor výstavby a úP Městského úřadu ve Svitavách projednal 
žádost ve stavebním řízení a rozhodl takto: 

Stavba STAVEBN! úPRAVY - PLYNOFIKACE DOMU č.P. 205 V OPATOV~ 
(dále jen "stavba") se podle § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 
Sb. a zákona č. 19/1997 Sb. 

p o v o 1 u j e . 

S t a v b a o b s a h u j e : 

Stavební úpravy domu, plynoměrovou skříňku včetně regulátoru 
a armatur, vnitřní rozvody plynu, instalaci plynových spotřebičů 
dle PD .. 

P o d m í n k y : 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektu (dokumentace' ověřeného 
ve stavebním řízení, který vypracoval 
a který je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
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2 . Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních pr1 
stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č . 83/1976 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb., 
která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné 
technické normy, zejména CSN 38 6460, 33 2030, 38 6441, 38 6442, 
34 1390, 73 4201, 73 4210 a pravidla COZP G 402 01, G 702 01, G 
800 01. 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.1999. 

5. Stavba bude prováděna 
firmou. 

dodavatelsky oprávněnou odbornou 

6. Vzhledem k tomu, že stavební úřad upouští od vytyčení 
prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, odpovídá za 
soulad její prostorové polohy s projektem (dokumentací) 
dodavatel. 

7. Veškeré odpady, které budou vznikat pr1 samotné realizaci 
stavby, budou vyuz1vany popřípadě zneškodňovány pouze v 
zařízeních, prostorech nebo objektech k tomu určených (§ 3 odst. 
4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech). 

8. Zařízení, vedení a sítě vyskytující se na staveništi nesmí 
být vlivem provádění stavby poškozeny. Domovní přípojky a 
instalace musí být před zahájením prací vytyčeny a vyznačeny. 

9. Použitá technologie a zar1zení musí být schváleného typu. 
Garance je nutno vyžadovat od dodavatel~. 

10. Před uvedením nového zařízení do provozu je nutno prokázat 
jeho bezpečnost a zajistit jeho odborné přezkoušeni. 

11. Plynofikace objektu bude zkoordinována se stavbou STL 
plynovod~ a STL plynovodních přípojek, jejichž stavebníkem je Vč. 
plynárenská, a.s., závod Litomyšl. 

12. Příslušný komín bude upraven pro provoz plynového kotle. 

13. Odtah spalin od plynových spotřebič~ bude proveden dle 
pravidel COZP. 

14. Po dokončení stavby je třeba požádat ve smyslu § 79 
stavebního zákona o kolaudaci. Ke kolaudačnímu řízení je nutno 
připravit dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení, protokoly o 
odzkoušení instalací, revizní zprávu plynových instalaci a 
komína. 

O d ~ v o d n ě n í 

Odbor výstavby a úP Městského úřadu ve Svitavách obdržel 
žádost o vydáni stavebního povolení pro předmětnou stavbu. 
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Stavební úřad svým opatřením ze dne 27.5.1998 
zahájení stavebního r1zení všem známým účastníkům a 
orgánům státní správy. 

oznámil 
dotčeným 

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly známy poměry 
staveniště, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání a 
místního šetření. Stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky 
uplatnit do 10.6.1998, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Ve 
stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány státní 
správy. 

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost 
o stavební povolení z hledisek uvedených v § 62 a 63 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., 
zákona č. 43/1994 Sb. a zákona č. 19/1997 Sb., a zjistil, že 
jejím uskutečněním, za dodržení výše uvedených podmínek, nejsou 
ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Projekt (dokumentace) stavby 
požadavky na výstavbu. 

splňuje obecné technické 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení stavby. 

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do 
podmínek rozhodnutí. 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

P o u č e n í 

Proti tomuto 
odvolat ve lhůtě 
rozvoje Okresního 
stavebního úřadu. 

rozhodnutí se můžou všichni účastníci řízení 
15 dnů po obdržení na referát regionálního 
úřadu ve Svitavách, podáním u zdejšího 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude 
právní moci (§52 zákona č. 71/1967 Sb.). 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode 
dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 

Vedoucí odboru výstavby~ úP 

Pavel Cížek 

Příloha: 

- ověřená dokumentace stavby 
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Obdrží: 

~avrhovatelé (doručenky) 
v 

o? tatní účastníci (doručenky) 
~BEC OPATOV, OPATOV, 569 12 OPATOV 
\/SPRÁVA A úDRžBA SILNIC, T.G. HASARYKA 985, 570 Ol LITOMYSL 
~~EMKOVý FOND CR, OLOMOUCKÁ 26, 568 02 SVITAVY 
~EDNOTA S.D . , WOLKEROVA ALEJ 14, 568 02 SVITAVY 
~C. PLYNARENSKÁ, A. S . , HRADEC KRÁLOVÉ, ZÁVOD LITOMYSL, T.G. 

MASARYKA 1060, 570 Ol LITOMYšL 

dotčené orgány státní správy 
M~STSKÝ úŘAD- ODBOR ZP, T.G.M. 25, 568 02 SVITAVY 
OKRESN! HYGIENICKÁ STANICE, POLN! 2, 568 02 SVITAVY 
OKRESN! úŘAD- OKRESN! POZÁRN! RADA, OLBRACHTOVA 37, 568 02 
SVITAVY 
OKRESN! úŘAD - REFERÁT ZP, M. HORÁKOVÉ 5, 568 02 SVITAVY 

dále nhnr?í 

SPT TELECOM, A. S., TYRSE A FUGNERA 7, 568 02 SVITAVY 
SPT TELECOM, A. S. PROVOZ PŘENOS. TECHNIKY, NEZVALOVA 423, 
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
VHOS, A.S., NÁDRAžN! 6, 571 ll MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
VC. ENERGETIKA, A.S., SEMAN!NSKÁ 1703, 560 02 CESKÁ TŘEBOVÁ 
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Při místním ěetťeni kolaudačního řízeni byly zji~těny v 
provedeni stavby drobné nedostatky, které musí být odstraněny v 
těchto lhůtach (viz§ 82 odst. 2, zákona t. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 
Sb. a zákona č. 19/1997 Sb., a zákona č. 83/1998 Sb.): 

1. Dvířka plynoměrové skříňky opatřit nápisem "Hlavni uzávěr 
plynu" v termínu do 30.04.1998. 

R o z h o d n u t í o n á m i t k á c h : 

Námitky účastníků nebyly v řízeni uplatněny. 

O d ů v o d n ě n í 

Dne 25.11.1998 obdržel odbor výstavby a úP Městského úřadu 
ve Svitavách návrh na vydání kolaudačního rozhodnuti na stavbu: 
STAVEBN1 úPRAVY - PLYNOFIKACE DOMU t.P. 205 V OPATOV~ na pozemku: 
stavební parcela číslo 80 v katastrálním území OPATOV V tECHÁCH, 
kterou podali manželé ' 
Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení. 

Dne 7.12.1998 odbor výstavby a úP Městského úřadu ve 
Svitavách oznámil zahájení kolaudačního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a nařídil na 
den 16.12.1998 ústní jednání spojené s místním šetřením. 

Ke kolaudaci byly předloženy tyto doklady: 

-zápis o tlakové zkoušce plynu ze dne 17.08.1998 
-zpráva o revizi plynového zařízení ze dne 17.08.1998 
- osvědčení o stavu komínů ze dne 12.08.1998 

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízeni přezkoumal 
předložený návrh na kolaudaci. Projednal ji s účastníky řízení a 
s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že: 

stavba je provedena podle proJektu 
ve stavebním řízení a že byly dodrženy 
stavebním povolení. 

(dokumentace) ověřeného 
podmínky stanovené ve 

Stavba vyhoVUJe obecným požadavkům na výstavbu. 
provedení stavby a jeJí užívání nebude ohrožovat život 
osob ani životní prostředí. 

P o u č e n í o o d v o 1 á n í 

Skuteéné 
a zdraví 

Proti tomuto rozhodnuti se mohou účastnici řízeni odvolat ve 
lhůtě 15 dnů po obdržení na referát regionálního rozvoje 
Okresního úřadu ve Svitavách, podáním u zdejšího stavebního 
úřadu. 
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U p o z o r n ě n i : 

Stavba nesmí být už:ivá.na, 
nenabude právní moci (§ 52 zákona 
řízeni (správní řád)). 

P o p 1 a t e k 

dokud kolaudačni 
č. 71 I 19 6 7 Sb. 

rozhodnuti 
o správním 

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů o správních poplatcích se nevyměřuJe. 

vedouc1 odboru výstavby é' ..... "'CJ1? 
Pavel éižek 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

ostatní účastníci (doručenky) 
OBEC OPATOV, OPATOV, 56912 OPATOV 

dotčené 
MĚSTSKÝ 
OKRESN1 
OKRESN1 
568 02 
OKRESN1 

orgány státní správy 
úŘAD - ODBOR ZP, T.G.M. 25, 568 02 SVITAVY 
HYGIENICKÁ STANICE, POLN1 2, 568 02 SVITAVY 
ÚŘAD - OKRESNÍ POŽÁRN1 RADA, OLBRACHTOVA 37, 
SVI'l'AVY 
ÚŘAD - REFERAT žP, M. HORÁKOVt 5, 568 02 SVITAVY 



Odbor v~stavby Městského úřadu Svitavy,T. G. Masaryka 35, Svitavy 

C.j.: OV/40148-04/6229-04/hal 
Vyřizuje: HARAŠTA LUDĚK 
Telefon: 461550235 
E- mail: ludek.harasta@svitavy.cz 

Doručeno veřejnou vyhláškou! 

S T A V E B N Í 

Svitavy, dne ll. října 2004 

P O V O L E N Í 

Dne 10.8.2004 podala Východočeská energetika, a.s. žádost o 
vydání stavebního povolení na stavbu: 

Stavební úpravy (rekonstrukce) vrchního vedení NN 2. etapa v obci 
Opatov 

na částech pozemků: st.pl. 437, 495, 25, parc.č. 138/3, st.pl. 
703, 680, 80, 23, parc.č. 160, st.pl. 22, parc.č. 174, 175, 
st.pl. 21, parc.č. 173/1, st.pl. 16, parc.č. 164/6, st.pl. 15, 
14, parc.č. 167, st.pl. ll, parc.č. 217/1, st.pl. 453, 452, 
parc.č. 153/1, st.pl. 10, parc.č. 239, st.pl. 98, 474, 102, 
parc.č. 260, 4188/3, st.pl. 104, parc.č. 262, st.pl. 491, 355/2, 
parc.č. 265/2, st.pl. 113/1, 113/3, 103/1, 103/3, parc.č. 253, 
st.pl. 468, 93, parc.č. 210, st.pl. 92, parc.č. 204, st.pl. 90, 
84, 466, parc.č. 211/2, st.pl. 641, parc.č. 181, (dle PK) p.č. 

180, parc.č. 192/2, 3906, st.pl. 77, parc.č. 186/1, st.pl. 497, 
490, 66, parc.č. 120/1, st.pl. 64, parc.č. 135, st.pl. 73, 
parc.č. 139, st.pl. 69, parc.č. 137, st.pl. 449, parc.č. 140, 
st.pl. 71, parc.č. 182/1, st.pl. 54, 65, 638, parc.č. 127, 125, 
st.pl. 57, 53, 61, 744, 52, 454, parc.č. 43, 151/2, 4045/2, 
158/4, 3893/2, 3907, st.pl. 20, 17, parc.č. 3889, 3893/1, st.pl. 
9, parc.č. 3892, 3891/6, 3910, 268, 4190/1, 4206, 3912, (dle PK) 
p.č. 211/1, parc.č. 189, st.pl. 683, parc.č. 213/1, 211/3, 186/2, 
3894/3, 121/1, 121/2, (dle PK) p.č. 3894, parc.č. 217/3, 264/2, 
264/1, 265/1, 271, 273, 272, 286, 288/1, (dle PK) p.č. 4001, 
parc.č. 4292/1, 192/4 v katastrálním území Opatov v Cechách. 

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, příslušný dle 
ustanovení§ 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a 
doplňků, jako stavební úřad, projednal ve smyslu § 37, 62 
stavebního zákona žádost ve sloučeném územním a stavebním řízení a 
po jejím přezkoumání rozhodl takto: 

Stavba Stavební úpravy (rekonstrukce) vrchního vedení NN 2. etapa 
v obci Opatov (dále jen "stavba") na částech pozemků: st.pl. 437, 
495, 25, parc.č. 138/3, st.pl. 703, 680, 80, 23, parc.č. 160, 
st.pl. 22, parc.č. 174, 175, st.pl. 21, parc.č. 173/1, st.pl. 16, 
parc.č. 164/6, st.pl. 15, 14, parc.č. 167, st.pl. ll, parc.č. 

217/1, st.pl. 453, 452, parc.č. 153/1, st.pl. 10, parc.č. 239, 
st.pl. 98, 474, 102, parc.č. 260, 4188/ 3 , st.pl. 104, parc.č. 



262, st.pl. 491, 355/2, parc.č. 265/2, st.pl. 113/1, 113/3, 
103/l, 103/3, parc.č. 253, st.pl. 468, 9 , pa.rc.č. 210, st.pl. 
92, parc.č. 204, st.pl. 90, 84, 466, parc.č. 211/ 2 , st.pl. 641, 
parc.č. 181, (dle PK) p.č. 180, parc.č. 1 92/2, 3906, st.pl. 77, 
parc.č. 186/1, st.pl. 497, 490, 66, parc.č. 120/1, st.pl. 64, 
parc.č. 135, st.pl. 73, parc.č. 139, st.pl. 69, parc.č. 137, 
st.pl. 449, parc.č. 140, st.pl. 71, parc.č. 182/1, st.pl. 54, 65, 
638, parc.č. 127, 125, st.pl. 57, 53, 61, 744, 52, 454, parc.č. 
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43, 151/2, 4045/2, 158/4, 3893/2, 3907, st.pl. 20, 17, parc.č. 
3889, 3893/1, st.pl. 9, parc.č. 3892, 3891/6, 3910, 268, 4190/1, 
4206, 3912, (dle PK) p.č. 211/1, parc.č. 189, st.pl. 683, parc.č. 

213/1, 211/3, 186/2, 3894/3, 121/1, 121/2, (dle PK) p.č. 3894, 
parc.č. 217/3, 264/2, 264/1, 265/1, 271, 273, 272, 286, 288/1, 
(dle PK) p.č. 4001, parc.č. 4292/1, 192/4 v katastrálním území 
Opatov v Čechách se podle§ 39 a 66 zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

p o v o l u j e . 

Současně se podle § 138a, odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb. 
(stavební zákon) v platném znění a§ 61 vyhlášky č. 137/1997 Sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, 

p o v o 1 u j e 

pro výše uvedenou stavbu výjimka z ustanovení § 4 odst. S 
citované vyhlášky v tomto znění: rekonstrukce vrchního vedení NN 
v zastavěné části obce Opatov nebude umístěna pod zem. 

S t a v b a o b s a h u j e 

Stavební úpravy (rekonstrukce) vrchního vedení NN 2. etapu v 
obci Opatov dle předložené projektové dokumentace. 

P o d m í n k y 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1.Stavba bude umístěna na částech pozemků st.pl. 437, 495, 25, 
parc.č. 138/3, st.pl. 703, 680, 80, 23, parc.č. 160, st.pl. 
22, parc.č. 174, 175, st.pl. 21, parc.č. 173/1, st.pl. 16, 
parc.č. 164/6, st.pl. 15, 14, parc.č. 167, st.pl. 11, parc.č. 

217/1, st.pl. 453, 452, parc.č. 153/1, st.pl. 10, parc.č. 239, 
st.pl. 98, 474, 102, parc.č. 260, 4188/3, st.pl. 104, parc.č. 

262, st.pl. 491, 355/2, parc.č. 265/2, st.pl. 113/1, 113/3, 
103/1, 103/3, parc.č. 253, st.pl. 468, 93, parc.č. 210, st.pl. 
92, parc.č. 204, st.pl. 90, 84, 466, parc.č. 211/2, st.pl. 
641, parc.č. 181, (dle PK) p.č . 180, parc.č. 192/2, 3906, 
st.pl. 77, parc.č. 186/1, st.pl. 497, 490, 66, parc.č. 120/1, 
st.pl. 64, parc.č. 135, st.pl. 73, parc.č. 139, st.pl. 69, 
parc.č. 137, st.pl. 449, parc:.č. 14 0 , st.pl. 71, parc.č. 



182/l, st.pl. 54, 65, 638, parc.č. 127, 125, st.pl. 57, 53, 
61, 744, 52, 454, parc.č. 43, 151/2, 404S/2, 1 58/4, 3893/2, 
3907, st.pl. 20, 17, parc.č. 3889, 3893/1, st.pJ. 9, parc.č. 

3892, 3891/6, 3910, 268, 4190/1, 4206, 3912, (dle PK) p.č. 

211/1, parc.č. 189, st.pl. 683, parc.č. 213/1, 211/3, 186/2, 
3894/3, 121/1, 121/2, (dle PK) p.č. 3894, parc.č. 217/3, 
264/2, 264/1, 265/1, 271, 273, 272, 286, 288/1, (dle PK) p.č. 

40 01, pa r c . č . 4292/1, 192/4 v katastrálním území Opatov v 
Če chá ch. 

2 .Stavba bude provedena podlé projektu (dokumentace) ověřeného 

ve st a ve bním r 1 zení, který vypracoval VČE, montáže, a. s., 
Pardubi c e a který je přílohou tohoto rozhodnutí; případné 

změny ne smí být provedeny bez předchozího po volení stavebn ího 
úřadu. 
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3.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 

324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na 
staveništi. 

4.Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, která upravuje 
požadavky na provádění staveb. 

5.Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2006. 

6.Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou právnickou nebo 
podnikající fyzickou osobou. 

7.Stavebník před zahájením stavby sdělí stavebnímu úřadu jméno 
(název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby. 

S.Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s projektovou 
dokumentací ověřené ve stavebním řízení bude před zahájením 
stavebních prací provedeno oprávněným geodetem. O provedeném 
vytýčení (polohopis i výškopis) a stabilizaci pevných bodů 

vyhotoví oprávněný geodet vytýčovací protokol. 

9.Zařízení staveniště bude výhradně na pozemku 
Bude-li nutné užít veřejné prostranství je nutné 
povolení odboru dopravy Městského úřadu Svitavy. 

stavebníků. 

předchozí 

10.Při provádění prací nesmí dojít k poškození Cl znečišťění 

komunikací. Budou uc1nena taková opatření (před výjezdem ze 
staveniště), aby k tomuto znečišťování a poškozování nedošlo. 
V případě, že k takovémuto znečištění či poškození dojde, musí 
stavebník neprodleně zajistit uvedení do původního stavu. 

11.Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho 
vegetační kryt. 



12 .Jak9ko liv únik závadn9ch látek tj. v tomto případě RÚ, 
i hned li kvidován (okamžité odtěženi a odborná likvidace) 

bude 

13.Ve§keré odpady, které vzniknou při realizaci 
vyuz1vany, případně zne§kodňovány, pouze 
objektech a zařízeních k tomu určených. 

slavby, budou 
v prostorech, 

14 .Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně dle druhó a 
zabezpečené před znehodnocením, zcizením nebo jiným nežádoucím 
účinkem. 

15.Z hlediska ochrany ZPF budou dodrženy podmínky uvedené ve 
vyjádření odboru ŽP Městského úřadu Svitavy zn. 
OŽP/49449-04/7412-04/kar ze dne 6.října 2004, které je 
nedílnou s ou částí rozhodnutí - stavebního povolení. 

16 .Při provádění stavby bude přísně dbáno ochrany podzemních vod. 
Z hlediska ochrany vod budou dodrženy podmínky uvedené ve 
vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta nejedlého 951, Hradec 
Králové zn. 950001/Ka/02/14804 ze dne 8.8.2002. Vyjádření je 
nedílnou součástí rozhodnutí - stavebního povolení. 
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17.Nové sloupy el. vedení budou u komunikací umístěny tak, aby 
netvořily překážku silničního provozu. Budou dodrženy min. 
výšky vedení nad komunikacemi dle platné ČSN. Ve vztahu k 
silnici I/43 budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Pardubice zn. 
1058/02-38000/32/Vs ze dne 8.7.2002. Vyjádření je nedílnou 
součástí rozhodnutí - stavebního povolení. 

18.Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Opatov č.j. 
145/02 ze dne 7.8.2002, které je nedílnou součástí rozhodnutí 
- stavebního povolení. 

19.Prováděním stavby nesmí být ohrožen provoz na komunikacích. 
Musí být vždy zajištěna bezpečnost a plynulost silničního 

provozu. Do zahájení stavebních prací bude zpracován dopravně 
regulační plán při výstavbě a stanoveno dopravní značení. 

Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Policie české 
republiky Svitavy zn. ORSY: 25-302/0V-2002 ze dne 15.7.2002, 
které je nedílnou součástí rozhodnutí - stavebního povolení. 

20.Přípojky, sítě a zar1zení vyskytující se na staveništi nesmí 
být vlivem provádění stavby poškozeny. 

2l.Před zahájením výkopových prací je nutno obnovit a opatřit si 
veškerá vyjádření o podzemních vedeních, zařízeních a sítích, 
které se mohou nacházet v zájmovém území stavby a požádat u 
příslušných správců o vytyčení těchto zařízení. 

22.V zájmovém území stavby se nachází vodovodní vedení a zařízení 



ve správě VHOS, a.s., Moravská Třebová. Při realizaci stavby 
bude postupováno dle podmjnek uvedených ve vyjádřeni VHOS 
a.s., Moravská Třebová e.j. Sř/2002/5135 ze dne 3.7.2002, 
které je nedílnou součásti rozhodnuti - stavebního povoleni. 

23.Při realizaci stavby dojde ke styku s podzemním 
telekomunikačním vedením a zařízením Eeského Telecomu. Před 
zahá j ením prací je nutno nechat vyt9čit veřejné 

telekomunikační sítě (podzemní a nadzemní vedeni veetně 

vnitřních d omovních rozvodu, rozvaděčov9ch skříni, uzemnen1, 
označova cích patníků, ... ) . Vedení a zařízeni nacházející se v 
místě stavby zajistit proti poškozeni a dodržet podmínky 
uvedené ve "Vyjádřeni o existenci podzemních telekomunikačních 
vedeni a zařízeni" vydané dne 30.7.2002 pod č.j.: 

00935/02/SY/MD pracovištěm technické dokumentace, ČESKÉHO 
TELECOMU, a.s., MPO Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy. 
Vyjádřeni je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

24.Stavbou bude dotčena stávající el. distribuční síť v obci 
Opatov. Práce budou prováděny za dodrženi podmínek uveden9ch 
ve vyjádřeni VEE, a.s., Hradec Králové - TEIS Eeská Třebová ze 
dne 15.10.2004. Vyjádřeni je nedílnou součástí rozhodnutí 
stavebního povolení. 

25.Na staveništi se nachází plynárenská zařízení provozovaná VEP, 
a.s., Hradec Králové. Budou dodrženy podmínky uvedené ve 
vyjádření VČP, a.s., provozního střediska Litomyšl zn.: 
VY/5/02117/4 ze 16.9.2004. Vyjádření je nedílnou součásti 
rozhodnutí - stavebního povolení. 
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26.Budou respektována veškerá stávající podzemní a nadzemní 
vedeni, zařízeni a sítě včetně jejich ochrann9ch pásem. 

27.Po celou dobu realizace stavby bude zajištěna čistota a 
pořádek na staveništi. 

28.V9kopy musí b9t řádně zabezpeeené a označené. Jejich stav bude 
průběžně kontrolován a zjištěné závady budou neprodleně 

odstraněny. 

29.Stavbou doteené nemovitosti 
komunikace a stavby) musí 
náležitého stavu. 

(zejména 
b9t uvedeny 

sousední pozemky, 
do původního ev. 

30.Při provádění zemních prací v blízkosti vzrostl9ch dřevin je 
nutné, aby tyto byly realizovány v dostateené vzdálenosti, aby 
nedošlo k narušení kořenového sytému. Obecně platí, že tyto 
práce nelze provádět do vzdálenosti svislého průmětu koruny 
stromu, aniž by nedošlo k porušeni kořenového systému. 

3l.V případě požadavku na káceni dřevin rostoucích mimo les, musí 



vlastník pozemku, případně naJemce se souhlasem vlastníka 
pozemku požádat o povolen] kácení dřevin ve smyslu § 8 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, u příslušného orgánu ochrany 
přírody, kterým je dle § 76 odst. cit. zákona Obecní úřad 

Opatov. 

32.Pro realizaci stavby budou akceptovány podmínky dohod 
stavebníka s majiteli a správci nemovitostí či souhlasy 
vlastníků či nájemců nemovitostí. 

33.Při realizaci 
bezpečnost a 
okolí nebylo 
zbytečně nebo 

stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena 
stabilita jiných staveb, bezpečnost osob a aby 
touto činností a jeJlmi důsledky obtěžováno 

nad přípustnou míru. 

34.Stavba bude respektovat navržený silniční obchvat obce Opatov, 
jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Pardubice. Realizace stavby rekonstrukce vrchního vedení NN 
bude zkoordinována se stavbou silničního obchvatu. 

JS.Budou dodrženy podmínky 
silničního hospodářství 

č.j. ODSH-4076/2002-Li, 
- stavebního povolení. 

uvedené ve vyjádření odboru dopravy a 
Krajského úřadu Pardubického kraje 

které je nedílnou součástí rozhodnutí 

36.Prováděním stavební činnosti musí být 
ustanovení § 22-24 zákona č. 20/1987 Sb., 
péči, ve znen1 pozdějších předpisů, 

archeologických výzkumů a vynálezů. 

postupováno podle 
o státní památkové 
které se týkají 

37.Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby se stanovenými identifikačními údaji a ponechat jej tam 
až do kolaudace stavby. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 
vhodným způsobem (např. tabulí) s uvedením údajů ze štítku. 
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38.0de dne, kdy budou na stavbě zahájeny práce na staveništi 
podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve 
stavebním řízení bude veden stavební deník. Vedení deníku 
konči dnem, kdy se odstraní stavební závady a nedodělky podle 
kolaudačního rozhodnutí. 

39.Skutečné provedení stavby musí být zaměřeno v souladu s 
platnou legislativou. 

Stavebník podal 
předmětnou stavbu. 

O d ů v o d n ě n í 

žádost 
Stavební 

o vydání stavebního povolení pro 
úřad oznámil zahájení stavebního 



řízení, které se podle § 32 odst. 3 stavebního zákona slučuje s 
územním řízením, samostatnými přípisy dotčeným orgánům státní 
spr&vy a veřejnou vyhlá§kou účastníkům řízení. 

V průběhu sloučeného řízení stavební urad přezkoumal 
předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 

37, 62 stavebního zákona, a zjistil, že jejím umístěním ani 
uskutečněním, při dodrženi vyse uvedených podmínek, nejsou 
ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků řízeni. 

K řízeni byla doložena potřebná stanoviska dotčených orgánů 

st&tní spr&vy, dohody s vlastníky nemovitostí, souhlasy správců 

nemovitostí a správců 1nz. síti. Podmínky vyjádřené ve 
stanoviscích dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí 
byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Projekt 
požadavky na 
č. 137/1997 
jedná zejména 

(dokumentace) stavby splňuje 

výstavbu. Výjimka z ustanovení § 
Sb. byla pro tuto stavbu povolena 
o rekonstrukci stávající el. sítě 

obecné technické 
4 odst. 5 vyhl&šky 

z důvodu, že se 
NN v obci. 

V podmínkách stavebního povolení je rovněž ustanovení, které 
ukládá stavebníkovi provádět stavbu v souladu s overenou 
projektovou dokumentací stavby a že případné změny lze provést až 
na základě povolení stavebního úřadu. V této souvislosti může být 
na prováděné stavbě vykonáván státní stavební dohled, jehož 
účelem bude dohlížet na dodržování podmínek stavebního povoleni a 
tedy i souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby. 

Vzhledem k posouzení z hlediska záměrů a cílů 

plánování, ochrany životního prostředí a jednotné 
politiky ve výstavbě dospěl k závěru, že stavba není 
z&jmy v rozporu. 

územního 
technické 
s těmito 

D&le zkoumal zda povolovaná stavba není v rozporu se zájmy 
chráněnými zvlá§tními předpisy, zejména předpisy o požární 
ochraně, o péči a zdraví lidu, o ochraně veřejného zdraví, o 
vodách, o ovzduší, o odpadech, o pozemních komunikacích, o 
ochraně ZPF. I z těchto hledisek neshledal stavební úřad rozpor s 
těmito zájmy. 

Protože se jedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků 
řízení, byli tito o zahájení r1zení uvědoměni v souladu s 
ustanovením § 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, 
veřejnou vyhlá§kou. Stejným způsobem se dle § 69, odst. 1 a 2 
citovaného zákona oznaml účastníkům řízení i rozhodnutí 
stavebního úřadu - stavební povolení. 
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NámiLky učastníků řízení nebyly vzneseny. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou učastníci řízení odvolat ve 



lh~tě 15 dn~ po obdrženi na odbor strategického rozvoje Krajského 
úřadu Pardubice, podáním u zdejšího stavebního 6řadu. 

U p o z o r n ě n í : 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení 
právní moci (§ 52 zákona č . 71/1967 Sb . o správním řízeni 
řád)). 

nenabude 
(správní 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode 
dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 

Stavbu lze užívat jen na základě pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí. 

Pa vel Číže k 

vedoucí odboru výstavby 

Nedilná součást tohoto rozhodnuti : 

kopie stanoviska ČESKÉHO TELECOMU, a.s., MPO Ústí nad 
Orlici, pracoviště Svitavy, Tyrše a Ftignera 7, Svitavy 
č.j.: 00935/02/SY/MD ze dne 30.7.2002 
kopie stanoviska obce Opatov č.j. 145/02 ze dne 7.8.2002 
kopie stanoviska VČE, a.s., Hradec Králové, TEIS česká 
Třebová ze dne 15.10.2004 
kopie stanoviska VHOS, a.s., Moravská Třenová zn. 
Sř/2002/5135 ze dne 3.7.2002 
kopie stanoviska OŽP MěÚ Svitavy zn. OŽP/49449-04/7412-04 
ze dne 6.10.2004 
kopie stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy 
Pardubice zn. 1058/02-38000/32/Vs ze dne 8.7.2002 
kopie stanoviska Policie české republiky zn. ORSY: 
25/302/0V-2002 ze dne 15.7.2002 
kopie stanoviska Povodí Labe, s.p., Hradec Králové zn. 
950001/Ka/02/14804 ze dne 8.8.2002 
kopie stanoviska Východočeské plynárenské, a.s., Hradec 
Králové zn.: VY/5/02117/4 ze dne 16.9.2004 
kopie vyjádřeni odboru dopravy a silničního hospodářství 

Krajského 6řadu Pardubického kraje č.j. ODSH-4076/2002-Li 
ze dne 19.7.2002. 

Příloha: 

- ověřená dokumentace stavby, 
- štítek "Stavba povolena" si stavebník vyžádá po nabytí 



právní moci rozhodnutí 
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Toto oznámeni musí b)t vyvěšeno po dobu 15 dnO . 

Vyvěšeno dne Sejmuto dne 

Razítko, podpis orgánu, kter) potvrzuje vyvěšeni a sejmuti 
oznámení: 

Obdrží : 

Účastnici řízeni (veřejnou vyhláškou) 

Úřady obcí: Opatov, Město Svitavy k vyvěšení a podání zprávy 
stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámeni. 

Obec v místě stavby (doporučeně na dodejku) 
Obec Opatov, Opatov, 569 12 Opatov v Čechách 

- Dotčené orgány státní správy (doporučeně s dodejkou) 
HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 
568 02 Svitavy 2 
Inspektorát bezpečnosti práce, Říční 1195, 501 Ol 
Králové 

Hradec 

KHS Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy, Polní 2, 568 
02 Svitavy 2 
Krajský úřad Pardubického kraje-odbor dopravy a SH, Smilova 
315, 530 02 Pardubice 2 
Městský úřad odbor KaCR, oddělení památkové péče, Bří 

Šťastných 333, 570 20 Litomyšl 
Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, Milady Horákové 6A, 568 02 
Svitavy 2 
Městský úřad Svitavy odbor životního prostředí, Milady 
Horákové 10, 568 02 Svitavy 2 
Obecní úřad v Opatově, Opatov č.p.159, 569 12 Opatov v Čechách 
Policie ČR - dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy 



- Dále obdrží : 
VCE,mont á že ,a.s.,, Arnošta z Pardubic, 531 17 Pardubice 
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, T.G.Masaryka 985, 570 
Ol Litomyšl 
VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 ll Moravská Třebová 
Vojenská stavební a ubytovací správa, Teplého 1899C, 530 00 
Pardubice 
Východočeská energetika, a.s., Sladkovského 215, 501 03 Hradec 
Králové 
Východočeská plynárenská, a.s., Masarykova 1060, 570 Ol 
Litomyšl 
CESK~ TELECOM, a.s., t, Masarykovo náměsti 2655, 531 84 
Pardubice 



Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy,T. G. Masaryka 35, Svitavy 

Č.j.: OV/40148-04/6229-04/hal 
Vyřizuje: HARAŠTA LUDĚK 
Telefon: 461550235 
E-mail: ludek.harasta@svitavy.cz 

Svitavy, dne ll. října 2004 

Obec Opatov, Opatov, 569 12 Opatov v Čechách 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 

Věc: Žádost o vyvěšení písemností na úředních deskách. 

Odbor výstavby Městského 

Východočeské energetiky, a.s., 
vydal dne 11.10.2004 pod č.j.: 
povolení pro stavbu. 

úřadu Svitavy na základě návrhu 
Hradec Králové, člena Skupiny ČEZ 
OV/40148-04/6229-04/hal stavební 

Stavební úpravy (rekonstrukce) vrchního vedení NN 2. etapa v 
obci Opatov 

na částech pozemků: st.pl. 437, 495, 25, parc.č. 138/3, 
st.pl. 703, 680, 80, 23, parc.č. 160, st.pl. 22, parc.č. 174, 
175, st.pl. 21, parc.č. 173/1, st.pl. 16, parc.č. 164/6, st.pl. 
15, 14, parc.č. 167, st.pl. ll, parc.č. 217/1, st.pl. 453, 452, 
parc.č. 153/1, st.pl. 10, parc.č. 239, st.pl. 98, 474, 102, 
parc.č. 260, 4188/3, st.pl. 104, parc.č. 262, st.pl. 491, 355/2, 
parc.č. 265/2, st.pl. 113/1, 113/3, 103/1, 103/3, parc.č. 253, 
st.pl. 468, 93, parc.č. 210, st.pl. 92, parc.č. 204, st.pl. 90, 
84, 466, parc.č. 211/2, st.pl. 641, parc.č. 181, (dle PK) p.č. 

180, parc.č. 192/2, 3906, st.pl. 77, parc.č. 186/1, st.pl. 497, 
490, 66, parc.č. 120/1, st.pl. 64, parc.č. 135, st.pl. 73, 
parc.č. 139, st.pl. 69, parc.č. 137, st.pl. 449, parc.č. 140, 
st.pl. 71, parc.č. 182/1, st.pl. 54, 65, 638, parc.č. 127, 125, 
st.pl. 57, 53, 61, 744, 52, 454, parc.č. 43, 151/2, 4045/2, 
158/4, 3893/2, 3907, st.pl. 20, 17, parc.č. 3889, 3893/1, st.pl. 
9, parc.č. 3892, 3891/6, 3910, 268, 4190/1, 4206, 3912, (dle PK) 



p.č. 211/1, parc.č. 18 9, st.pl. 683, parc.č. 213/1, 211/3, 186/2, 
3894/3, 121/1, 121/2 , (dle PI\) p.č. 3894, parc.č. 217/3, 264/2, 
264/1, 265/1, 271, 273, 272, 286, 288/1, (dle PK) p.č. 4001, 
parc.č. 4292/1, 192/4 v katastrálním území Opatov v Cechách. 

Doručeni stavebního povoleni je VE~EJNOU VYHLA§KOU. Proto 
uvedené obce žádáme o vyvěšeni předmětného rozhodnuti na Ú~EDNÍCH 
DESKÁCH Vašich obcí. 

Pave l Cížek 

vedoucí odboru výstavby 

Příloha: 

- stavební povolení 

Obdrží: 

Obec Opatov, Opatov, 569 12 Opatov v Čechách 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 



Městský ú řad Svitavy 
odbor výstavby,T. G. Masaryka 35, Svitavy 

tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 14l.mai1: posta@svitavY.cz 

Č.j.: 71522-06/0V -1420-2006/hal 
Úředně oprávněné osoby: Harašta Luděk, Pavel Čížek 
Telefon: 461550235, 461530230 
E-mai I: ludek.harasta(á)svitavy .cz, pavel.cizek@svi ta vy .cL 

Účastníci řízení podle§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.: 
ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou 

Svita\·y. dne 17. ledna 2007 

v , , 

KOLA UDACNI ROZ H ODNUTI 

Dne 2l.Il.2006 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 návrh na 
vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu: 

Stavební úpravy (rekonstrukce) vrchního vedení NN 2. etapa v obci Opato'' 

na části pozemktt st.pl. 437, 495, 25, parc.č. 138/3, st.pl. 703, 680, 80, 23 , parc.č. I60, st.pl. 22, parc.č. 
174, 175, st. pl. 21, parc.č. I7311, st. pl. 16, parc.č. I64/6, st. pl. 15, 14, parc.č. 167, st. pl. ll , parc.č. 21711, 
st.pl. 453, 452, parc.č. 153/1, st.pl. IO, parc.č. 239, st.pl. 98, 474, I02, parc.č. 260, 4I88/3, st.pl. I04. 
parc.č. 262, st. pl. 491, 355/2, parc.č. 265/2, st. pl. I13/I, II3/3, I 03/1, I 03/3, parc.č. 253, st. pl. 468, 93 , 
parc.č. 210, st.pl. 92, parc.č. 204, st.pl. 90, 84,466, parc.č. 211/2, st.pl. 641 , parc.č. 181 , (dle PK) p.č. 
180, parc.č. I92/2, 3906, st. pl. 77, parc.č. I86/1, st. pl. 497, 490, 66, parc.č. 120/ 1, st. pl. 64, parc.č. I35 , 
st.pl. 73, parc.č. 139, st.pl. 69, parc.č. 137, st.pl. 449, parc.č. 140, st.pl. 7I, parc.č. 182/1, st.pl. 54, 65, 
638, parc.č. 127, 125, st.pl. 57, 53 , 61, 744, 52,454, parc.č. 43, 15112,4045/2, 158/4, 3893/2,3907, st.pl. 
20, I7, parc.č. 3889, 3893/I, st.pl. 9, parc.č. 3892,3891/6, 39IO, 268,4190/1,4206, 3912, (dle PK) p.č. 
211/1, parc.č. I89, st.pl. 683, parc.č. 213/I, 2Il/3, I86/2, 3894/3, 121/1, 121/2, (dle PK) p.č. 3894, parc.č. 
217/3, 264/2, 264/l, 265/1, 27I, 273, 272, 286, 28811, (dle PK) p.č. 4001, parc.č. 429211, I92/4 v 
katastrálním území Opatov v Čechách. 

Stavební povolení bylo vydáno dne 6.10.2004 pod č.j. OV/40I48-04/6229-04/hal. 

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy projednal návrh v kolaudačním řízení a rozhodl, že užívání 
stavby podle§ 82 odst. I zákona č. 50/I976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších změn a doplňkú 

povoluje. 

Stavba obsahuje: 
Stavební úpravy (rekonstrukce) vrchního vedení NN 2. etapa v obci Opatov 

Podmínky: 
Pro užívání stavby se stanoví podle § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a dopliíkú a § 34 odst. 2 vyhlášky č. 13211 998 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona tyto podmínky: 
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I. Stavba bude užívúna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací staYby. 

Nepoústatné odchylky skutečného provedení stavby od projektuldokumentace) ověřeného ve stavebním 
řízení jsou v projektu (dokumentaci) vyznačeny. Tyto odchylky nevyžadují řízení o změně stavby. 

Odůvodnění: 

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci. 
Projednal ji s účastníky řízení a s dotčen)•mi orgány státní správy a zjistil. z.e stavba je provedena 
podle projektu (dokumentace) ověřeného ve stavebním i"ízení a že byly dodrženy podmínky stanovené v 
územním rozhodnutí a stavebním povolení. Stavebník podal návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 
ve v)•roku uvedené stavby. Na podkladě podaného návrhu oznámil odbor výstavby Městského úřadu 

Svitavy, jako příslušn)' stavební úřad zahájení kolaudačního řízení a současně nařídil k projednání 
návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením. 

Stavba vyhovuje obecným požadavkí1m na výstavbu. Skutečné provedení stavby a její užívání 
nebude ohrožovat veřejný zájem. 

Ke stavbě se vyjádřily tyto orgány státní správy: Krajský úřad Pardubického kraje-odbor dopravy a Sll, 
Obecní úřad v Opatově. Jejich stanoviska jsou kladná. 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád muze 
účastník tohoto řízení odvolat ve lhí1tě do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát 
uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 1 O dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, 
písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje odbor majetkový 
a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu, 
k-terým je Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy. Stavba nesmí být užívána, dokud toto rozhodnutí 
nenabude právní moci. 

Úředně oprávněnou osobou v tomto řízení s výjimkou vydávání a podepisování usnesení a 
rozhodnutí je úředník stavebního úřadu Luděk Harašta. Ve věci vydávání a podepisování usnesení a 
rozhodnutí je úředně oprávněnou osobou vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Svitavy Pavel Čížek. 

Pavel Čížek 
vedoucí odboru výstavby 

Mčstsk)· a obecní úřad k vyvěšení písemnosti a podání zprán stavebnímu úřadu 
1. Městský úřad Svitavy- odbor vnitřních věcí, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy 2 
2. Obecní úřad v Opatově, Opatov 159, 569 12 Opatov v Čechách 

Účastníci řízení: navrhovatel (doručenkv): 
3. ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 
Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou 

Dotčené orgánv shltní spráyy (doručenkv) 

4. HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy 2 
5. KHS Pardubického kraje. územní pracoviště Svitavy, Milady Horákové 371110, 568 02 Svitavy 2 
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6. Krajsk)' úřad Pardubického kraje-odbor dopravy a SH. Komenského náměstí 125, 532 ll Pardubice 
7. Městský úřad S\ itavy- odbor dopravy, Dvořákova 3. 568 02 Svitavy 2 
8. Městsk)· úřad Svitavy - odbor životního prostředí. T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy 2 
9. Obecní úrad v Opatově, Opatov 159, 569 12 Opatov v Čechách 
I O.Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Říční 1195, 50 I O I Hradec 

Králové 
ll.Policie ČR- dopravní inspektorát, Purkyňova 2. 568 02 Svitavy 2 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dmt 

Vyvěšeno dne ...................... .. Sejmuto dne ....................... . 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

71522·06/0V -142ll-2006/ha1 strana 3 



Spotr'"eblée 

I x PK OPL 31 3,55m3/h- 31 kW 

I x PS Moro 2120 0,8m3/h-7,5kW 

I x ZO'I 05-20-Nors U 0,82m3/h-8kl'l 

~~Qir'_e_[)_Q....Z~ 

Moterlól 

DN 32 - 12,30 m 
DN 25 - 17,60 m 

DN 15 - 5.50 m 
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