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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Stavební úřad Obecního úřadu ve Staré Pace, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 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 21.11.2022 
podala společnost  

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín 4, kterou na základě plné moci 
zastupuje společnost JFT s.r.o., IČO 25275771, V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení dne 1.3.2023 rozhodl takto: 

Umístění stavby 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Stará Paka, Revoluční - rek. nn z JC_0280 
číslo stavby: IE-12-2008385 

Stará Paka 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 
12/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 15/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st. p. 69/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 186 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 187 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 188 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 206 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 211 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 214 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 218 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 219 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 
p. 249 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 267 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 292/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 292/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 292/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 319 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 373 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 377 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 
p. 378 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 382 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 383 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 423 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 437 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 454 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 483 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 619 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2/6 (ostatní plocha), parc. č. 5/5 (ostatní plocha), parc. č. 5/6 (ostatní plocha), parc. 
č. 7/1 (ostatní plocha), parc. č. 11 (trvalý travní porost), parc. č. 12 (zahrada), parc. č. 13/3 (zahrada), parc. 
č. 15/4 (trvalý travní porost), parc. č. 15/5 (trvalý travní porost), parc. č. 15/6 (zahrada), parc. č. 18/1 (zahrada), 
parc. č. 18/2 (trvalý travní porost), parc. č. 19/5 (zahrada), parc. č. 20/1 (zahrada), parc. č. 21/1 (zahrada), parc. 
č. 52/9 (ostatní plocha), parc. č. 52/11 (ostatní plocha), parc. č. 52/22 (ostatní plocha), parc. č. 53 (ostatní 
plocha), parc. č. 66 (ostatní plocha), parc. č. 67/1 (trvalý travní porost), parc. č. 71/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 71/3 (lesní pozemek), parc. č. 71/4 (ostatní plocha), parc. č. 72/2 (ostatní plocha), parc. č. 72/4  
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(ostatní plocha), parc. č. 72/5 (ostatní plocha), parc. č. 77/1 (zahrada), parc. č. 77/2 (zahrada), parc. č. 81 
(zahrada), parc. č. 82/1, parc. č. 82/2, parc. č. 94/2 (trvalý travní porost), parc. č. 94/3 (ostatní plocha), parc. č. 
95 (zahrada), parc. č. 103/1 (zahrada), parc. č. 103/2 (trvalý travní porost), parc. č. 103/4 (zahrada), parc. č. 
105/1 (ostatní plocha), parc. č. 554/5 (ostatní plocha), parc. č. 555/9 (zahrada), parc. č. 592/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 593/1 (trvalý travní porost), parc. č. 593/2 (ostatní plocha), parc. č. 597/1 (trvalý travní porost), 
parc. č. 597/2 (trvalý travní porost), parc. č. 600/4 (trvalý travní porost), parc. č. 874/1 (zahrada), parc. č. 874/4 
(trvalý travní porost), parc. č. 881/8 (zahrada), parc. č. 881/11 (ostatní plocha), parc. č. 953/4 (ostatní plocha), 
parc. č. 967 (ostatní plocha), parc. č. 970/1 (trvalý travní porost), parc. č. 970/4 (trvalý travní porost), parc. č. 
972/13 (ostatní plocha), parc. č. 1010/5 (zahrada), parc. č. 1013/13 (ostatní plocha), parc. č. 1367/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 1369/2 (ostatní plocha), parc. č. 1372/1 (ostatní plocha), parc. č. 1391/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 1391/16 (ostatní plocha), parc. č. 1392/3 (ostatní plocha), parc. č. 1400 (ostatní plocha), parc. č. 1403/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1403/2 (ostatní plocha), parc. č. 1408/1 (ostatní plocha), parc. č. 1446/1 (vodní plocha), 
parc. č. 1448/4 (vodní plocha), parc. č. 1448/5 (vodní plocha), parc. č. 1458/1 (ostatní plocha), parc. č. 1513 
(ostatní plocha), parc. č. 1523 (ostatní plocha), parc. č. 1553 (ostatní plocha) , parc. č. 1554 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Stará Paka, se podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 
Sb. 

 

p o v o l u j e. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude postavena na výše uvedených pozemcích v souladu s koordinačním výkresem č. K1/24/19, 
K2/24/19, K3/24/19, K4/24/19 v měřítku 1:500, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

Druh a účel umisťované stavby: 
- Technická infrastruktura kabelového vedení NN pro rozvod elektrické energie. 

Popis stavby: 

- Dojde k vybudování nového zemního kabelového vedení NN jako náhrada venkovního vedení NN v obci 
Stará Paka. Dále bude částečně rekonstruováno stávající venkovní vedení NN. 

Ze stávající zděné trafostanice č. JC_0280 budou vyvedena čtyři podzemní kabelová vedení k mostu a dále 
k ulici Revoluční. U mostu se trasa kabelů rozdělí. Jeden kabel povede severně do ul. Josefa Kováře a 
vyvede se na vyměněný sloup venkovního vedení NN. Další kabel povede jižně a u dalšího mostu se vyvede 
na vyměněný sloup vedení NN. Třetí a čtvrtý kabel přejde Rokytku v ocelových trubkách v úrovni mostu a 
povede do ulice Revoluční. 

Dále bude od stávajícího pilíře S59-R8 u čp.107 pod železnicí položeno kabelové vedení NN protlakem do 
nové rozpojovací skříně S93-R44. Z této skříně se napojí nový pilíř S61-č.199 před čp.199 a také kabelové 
vedení NN podle cesty k čp.154, kde se postaví rozpojovací skříň u čp.154. Z této skříně se napojí čp.154 a 
dále se vyvede kabelové vedení NN na nově vsazený sloup do stávajícího venkovního vedení NN. Odtud již 
zůstane stávající venkovní vedení NN k dalším rodinným domkům Za Kanálem. Toto venkovní vedení se 
opraví ve stávající trase.  

Také venkovní vedení NN v ulicích Josefa Kováře, Rumlova a Anny Mlejnkové se rekonstruuje včetně 
přípojek pro rodinné domky. Pro venkovní vedení NN budou použity betonové sloupy a izolované vodiče 
AES, které nahradí holé vodiče AlFe. 

Venkovní vedení NN v ulici Revoluční se nahradí zemním kabelovým vedením NN po obou stranách ulice. 
Kabelové vedení NN bude připojovat rodinné domy od ulice Nádražní až k zatáčce pod hřbitovem. Budou 
také připraveny   rozpojovací   skříně   pro   rekonstrukci   vedení   v   ulicích   Kurfürstova, Francova, 
Komenského, Anny Mlejnková a Hartlova. Z pilířů pro jednotlivé odběratele se vybudují jednotlivé zemní 
kabelová vedení HDV k objektům a stávající venkovní vedení NN bude po přepojení všech odběratelů 
demontováno. 

Podmínky pro umístění a provedení stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací stavby "Stará Paka, Revoluční – rekonstrukce NN z JC_0280 (st. 
č. IE-12-2008385)" (11/2022), kterou vypracovala JFT s.r.o., V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad – odpovědný  
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projektant Ing. Jaroslav Fejfar, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0600352), zejména s 
koordinačním situačním výkresem K1/24/19, K2/24/19, K3/24/19, K4/24/19 v měřítku 1:500, který je nedílnou 
součástí uvedené dokumentace stavby a tohoto územního rozhodnutí. Odstupové vzdálenosti vyznačené ve výkresu 
koordinační situace jsou pro umístění stavby závazné.  

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby – po dokončení stavby. 
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2026. 
5. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který je oprávněn k provádění stavebních nebo montážních 

prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen "zhotovitel"). 
7. Zhotovitel stavby je povinen podle § 160 odst. 2 stavebního zákona provádět stavbu v souladu s rozhodnutím 

nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, 
popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

8. Zhotovitel stavby zabezpečí podle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí je podle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona povinen řídit provádění stavby 
v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit 
řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných 
technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Stavbyvedoucí je dále 
povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, 
které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou 
zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

9. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, 
že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při udržování a užívání stavby. 

10. Zařízení staveniště bude organizováno podle § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Provádění překopů, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích bez 
předchozího povolení příslušného úřadu není dovoleno. 

12. Před zahájením zemních prací zažádá investor o vytyčení podzemních sítí a zařízení u jejich správců a dohodne 
s nimi podmínky jejich ochrany. 

13. Na stavbě musí být k dispozici dokumentace stavby ověřená v územním řízení, všechny doklady týkající 
se stavby a musí být veden stavební deník. 

14. Stavebník zajistí zaměření stavby (u podzemních staveb před záhozem) organizací k tomu oprávněnou ve formě 
převeditelné do digitální podoby zaměřeného stavu. Doklad o zaměření bude předložen při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby. 

15. Při provádění stavby nepřesáhne hluk na staveništi limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

16. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou stavebníkem předloženy mj. zápisy o předání a převzetí 
pozemků dotčených stavbou. 

17. Budou dodrženy podmínky odboru životního prostředí Městského úřadu Nová Paka, vyplývající ze závazných 
stanovisek č.j. MUNP/2022/20049/ŽP/LJ ze dne 25.11.2022, č.j: MUNP/2022/12749/ŽP/LL ze dne 9.8. 2022, 
č.j. MUNP/202212747/ŽP/LJ ze dne 26.8.2022 a vyjádření MUNP/2022/13693/ŽP/LM ze dne 11.8.2022: 
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem akce „Stará Paka, Revoluční rek. NN z 

JC_0280" akce číslo: IE-12-2008385, kterou za firmu JFT s.r.o., V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad, 
IČ:25275771 vypracoval Ing. Jaroslav Fejfar (ČKAIT 0600352). Případné změny musejí být předem povoleny 
vodoprávním úřadem. 

- Budou dodrženy podmínky správce povodí a správce vodního toku, Povodí Labe, s. p., č. j.: Pla/2020/039994 
ze dne 07.10.2020, a to: 

• Požadujeme dodržet ČSN 75 2130 — Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi  
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a vedeními. 

• Požadujeme provést výměnu sloupů vedení NN bod za bod tak, aby byly souhlasné souřadnice S-JTSK 
s původními souřadnicemi. 

• Při křížení požadujeme umístit chráničku z boku mostu na vzdušnou stranu, chránička nesmí zasahovat do 
průtočného profilu pod mostem. 

• Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována. 
• Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody 
• Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích, nemohlo 

dojít k jeho odplavení. 
• Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být na náklady 

investora neprodleně odstraněn. 
• Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých 

vod. 
- Stávající inženýrské sítě budou vytýčeny správcem těchto jednotlivých sítí. Zemní práce v ochranném pásmu 

vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět jen s písemným souhlasem vlastníka, popř. 
provozovatele této sítě dle § 23 odst. .5 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

- Souhlas se uděluje na celou dobu životnosti stavby. 
- Práce budou prováděny především v době vegetačního klidu tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho 

vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. 
- Před zahájením stavebních prací bude z dotčených částí pozemků v nezbytné šíři skryta kulturní vrstva půdy o 

mocnosti zjištěné na místě kopanou sondou. Získaná zemina bude deponována v místě stavby a zajištěna proti 
znehodnocení a ztrátám. Po ukončení stavebních prací budou pozemky uvedeny do stavu blízkému stavu 
původnímu (povrch pozemků urovnán a ornice bude rovnoměrně rozprostřena na původní místo). V případě, 
že se jedná o pozemky s travním porostem, bude provedeno osetí travní směsí. 

- Při veškeré stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících 

zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 
- Pokud by si práce, včetně uvedení pozemků do původního stavu, vyžádaly odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, je investor povinen požádat orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu souhlas k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

- Zamýšlené provádění prací musí být včas projednáno s vlastníky, popřípadě s nájemci pozemků náležejících 
do zemědělského půdního fondu. 

- Investor do 30 dní po ukončení stavebních prací předloží Odboru životního prostředí MěÚ Nová Paka doklady 
o předání odpadů do příslušného zařízení a dále průběžnou evidenci vzniklých odpadů, množství a způsobu 
nakládání s nimi. 

- Demoliční odpad ze stavby bude přednostně znovu využit nebo předán k recyklaci do příslušného zařízení dle 
zákona o odpadech. 

- Při provádění stavby nebude zasahováno do lesních porostů a veškerá činnost ve vzdálenosti do 50 m od kraje 
lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování stromů. 

- Stavební materiály nesmí být ukládány ani skladovány na lesních pozemcích. 
- Provedení zamýšlené stavby nebude v budoucnu důvodem ke změně hospodaření v lesním porostu. 

18. Drážní úřad, Wilsonova 200/8, 121 06 Praha požaduje dodržet následující podmínky dle svého závazného 
stanoviska č.j.: DUCR -44300/21/Bd ze dne 6.8.2021: 
- Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je 

stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 
- Stavbou nesmí být nepříznivé ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními 

znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při 

provádění stavby v obvodu dráhy — tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí 
apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává 

podle § 7 odst. 3 zákona. 

19. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát požaduje dodržet 
následující podmínky dle svého stanoviska č.j.: KRPH-74195-2/ČJ-2022-050406 ze dne 14.6.2022: 

- Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např. myčkou) tak, aby 
nedocházelo k nežádoucímu znečistění komunikací (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na  
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pozemních komunikacích, v platném znění). 

- Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před 
zahájením prací požádá zhotovitel stavby, popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu 
(min.30 dnů), o vydání aktuálního stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to 
po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení. 

- Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě 
osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. 

- Na podkladě skutečností uvedených v předložené dokumentaci, tak ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) 
a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
v platném znění předběžné nemáme námitek proti výše specifikované přechodné úpravě silničního provozu na 
pozemních komunikacích budou-li splněny níže uvedené podmínky. 

- Z důvodu aktuální dopravní situace v daném lokalitě před zahálením prací požádá zhotovitel stavby, popř. 
investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min.30 dnů), o vydání aktuálního stanovení 
dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR 
Jičín k předloženému projektu dopravního značení. Dokumentace bude obsahovat termín realizace, 
harmonogram prací, rozmístění dopravních značek a dopravních zařízení. V případě užití schémat dle TP 66 
bude jasně specifikováno, v jakém úseku bude užito konkrétních schémat. 

20. Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka požaduje dodržet podmínky vyjádření č.j: OUSP-309/2022 
ze dne 21.3.2021 a č.j: OUSP-168/2021 ze dne 23.3.2021. 

21. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové požaduje 
dodržet následující podmínky dle svého souhrnného stanoviska č.j. 20187/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 
28.7.2021: 

- V minimálně 15denním předstihu před zahájením stavby bude jako drážní dohled vyrozuměn vedoucí 
Traťového okrsku (TO) Stará Paka p. Suchý Petr, tel.: 724 757 661, e-mail: SuchyP@spravazelezrdc.cz nebo 
jeho zástupce (tel.: 972 367 491). Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle 
předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje 
objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa a kontraktní údaje o 
požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků Správy železnic, státní organizace bude 
proveden zápis ve stavebním deníku, do kterého si vyhrazujeme právo zápisu. Drážní dohled bude prováděn 
na náklady objednavatele dohledu. Snesení stávajícího a přetažení nového vedení nad tratí musí být provedeno 
za přítomností objednaného bezpečnostního dohledu oprávněným pracovníkem Správy železnic, státní 
organizace a za jeho souhlasu. Konkrétní osobu určí vedoucí TO. Přesný termín a nejvhodnější čas provedení 
bude s vedoucím TO v dostatečném předstihu projednán z hlediska vlakového grafikonu. O zahájení a 
ukončení prací v obvodu dráhy musí být, prostřednictvím drážního dohledu, informováni výpravčí sousedních 
železničních stanic. 

- V zájmovém území (oblast protlaku v žkm 73,638) se nacházejí zabezpečovací kabelové sítě OŘ HKR – viz 
příloha 1. kabelové sítě nesmí být pracemi poškozeny. Přesnou polohu kabelu je nutno určit vytyčením. 
Vytyčení a podmínky ohledně ochrany kabelů zajistí pan Radomír Rejman, vrchní návěstní mistr 
Zabezpečovacího okrsku Stará Paka, tel.:724 009 400. Platí všeobecné podmínky v příloze 1. 

- Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK 10xn, HDPE trubka modrá (provozní), 
HDPE trubka černá (rezervní)) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným 
pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích - viz vyjádření smluvního správce 
fy ČD - Telematika a.s. č. j. 6400/2021-0 ze dne 21. 7. 2021 v příloze 2. Požadujeme před stavbou objednat u 
ČD - Telematika a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je 
nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky 
a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. 

- Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců dráhy týkající 
se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí. 

- Bude demontováno vedení NN umístěné na železničním mostu v žkm 73,629, 

- Případné výluky nebo pomalé jízdy je nutné projednat v dostatečném předstihu. Výluky se objednávají min. 
120 dní před jejich zahájením. Rozsah výluk nebo pomalých jízd požadujeme konzultovat již při přípravě 
přesného harmonogramu s pracovníkem OŘ, HKR p. Kmoníčkem, tel.: 972 341 549. Minimálně 60 dní před 
výlukou nebo pomalou jízdou projedná investor nebo jím pověřená osoba se Správou železnic, státní 
organizací, Odbor plánování a koordinace výluk, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (p. Melich, tel.: 972 244  
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184), uzavření smluvního vztahu o poskytnutí výluk nebo pomalých jízd na tratích provozovaných Správou 
železnic, státní organizace (na náklady objednavatele). Bez tohoto smluvního vztahu nebudou výluky ani 
pomalé jízdy umožněny. 

- Správa železnic, státní organizace se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupu prací 
ani žádným způsobem nepřebírá zodpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím 
zvoleného postupu při realizaci díla. 

- Při provádění prací v obvodu dráhy musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád 
drah, v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy Správy železnic, státní 
organizace S 3 - Železniční svršek, S 4 - Železniční spodek a další příslušné normy, předpisy a směrnice 
Správy železnic, státní organizace, v platném znění. 

- Křížení tratě bude provedeno dle schválené a Správou železnic, státní organizace v příloze ověřené projektové 
dokumentace. Chránička protlaku pod tratí musí vyhovovat zatížení podle ČSN EN 1990 a EN 1991 a musí 
být vybudována v celé délce křížení nejméně do vzdálenosti min. 2 m od paty náspu, příp. 0,6 m od vnější 
hrany odvodňovacího příkopu. Souběh s dráhou musí být navržen nejméně 1 m od paty náspu. 

- Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní pozemek, 
který nakonec bude upraven do náležitého, resp. dohodnutého stavu. 

- Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy a drážní 
pozemky. 

- Při realizaci stavby protlaku nesmí dojít k přiblížení neoprávněných pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů 
a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je 
prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při 
realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1 a 
Bp3, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný 
„Průkaz pro vstup do provozované ŽDC" (dle předpisu SŽ Zam1 část II). Při vykonávání prací odpovídá 
zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy. 

- Vedoucí práce provádějící snesení stávajícího a přetažení nového vedení NN nad tratí musí mít kvalifikaci 
podle Předpisu SŽ Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy", a to zkoušku E-07. Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na 
drahách, kde je provozovatelem Správa železnic, státní organizace, jsou uveřejněny na internetových 
stránkách Správy železnic, státní organizace http://www.spravazeleznic.cz. Vedoucí prací zhotovitele nemusí 
být jeho zaměstnancem. 

- Zhotovitel před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců vykonávajících práci z bezpečnosti práce při 
vstupu na ŽDC. 

- Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy. 

- Staveniště na drážních pozemcích bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy. Stavba v 
řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, provozuschopnost drážních 
zařízení a bezpečnost železničního provozu. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční 
dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace 
si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a 
drážní dopravy. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. 

- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace (např. dojde 
ke znečištění štěrkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa 
apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného 
úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití 
dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného omezení drážní dopravy. 

- Likvidaci odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich 
nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži drážních pozemků. Stavba bude provedena tak, aby ani v 
budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu provozem dráhy. 

- Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní 
prohlídky) požádá investor vedoucího TO o prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených 
podmínek. 

- Veškeré změny v projektové dokumentaci v 60 m ochranném pásmu dráhy musí být Správou železnic, státní 
organizací předem písemně odsouhlaseny. 

22. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. požaduje dodržet následující podmínky dle svého vyjádření ze 
dne 17.9.2020 a 28.6.2022: 
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- Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčit veškeré stavbou dotčeně vodovodní řady a kanalizační 
stoky v naší správě včetně přípojek v terénu, vytyčení si objednejte u VOS a.s. p. Horčičko, tel. č. 602 939 
611, umístění přípojek je nutno prověřit s majiteli připojených nemovitostí. 

- Zahájení stavby požadujeme nahlásit na naše provozní středisko v Nové Pace, vedoucí ing. Bareš tel. č. 493 
721 209, 606 649 019. 

- Při umístění kabelů nn požadujeme při souběhu s vodovodem a kanalizací dodržet min. vzájemnou 
odstupovou vzdálenost 1 m. Pokud nebude možno tuto vzdálenost dodržet, po dohodě na místě s vedoucím 
provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem po vytyčení sítí dodržet vzdálenosti min. dle ČSN 
73 6005 — kabely nn umístit v max. možné vzdálenosti od vodovodu a kanalizace, při souběhu kabelů nn s 
našimi sítěmi ve vzdálenosti menší než 1 m požadujeme kabel osadit do chráničky. 

- V místech křížení kabelů nn s vodovodem a kanalizací bude ručně odkopáno naše potrubí a budou dodrženy 
minimální vzdálenosti dle ČSN 736005 a kabely budou uloženy do chrániček. 

- Při umístění nadzemních zařízení (přípojkové skříně a nové sloupy) požadujeme dodržet ochranná pásma 
vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na 
obě strany. 

- Pokud není možné navrhnout umístění osvětlovacích stožárů mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, 
betonové patky sloupů budou s písemným souhlasem VOS a.s. umístěny min. 0,60 m od líce potrubí, přičemž 
sloupy vo musí být v ochranném pásmu vodovodu založeny min. o 0,50 m hlouběji, než je dno potrubí — viz 
podmínky dle „Standardů VOS a.s.", které jsou zveřejněny na webu www.vosjicin.cz. 

- Veškeré zemní práce v ochranných pásmech vodovodu a kanalizace a v místech křížení požadujeme provádět 
ručně, a to osobou prokazatelně seznámenou s polohou vodovodu a kanalizace, pokud budou realizovány 
protlaky kabelů nn pod komunikacemi, budou prováděny jako řízené a na místě dohodnuty podmínky pro 
realizaci protlaků s vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem. 

- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí 
bylo upraveno do nivelety nového povrchu. 

- Při realizaci zemních prací požadujeme zajistit zabezpečení vodovodu a kanalizace včetně přípojek proti 
poškození. Případné poškození našich zařízení požadujeme ohlásit na naše provozní středisko v Nové Pace. 

- Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky provozního střediska v Nové Pace ke kontrole a 
před záhozem ke kontrole našeho i neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození 
tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče. 

- V případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během prováděcích prací je nutné ihned vyrozumět 
vedoucího provozního střediska v Nové Pace. 

- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné prohlídce stavby, o stavu a předání našich zařízení 
po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis. 

- K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme předložit zápis o kontrole našeho veškerého zařízení dotčeného 
stavbou, a o splnění našich shora uvedených podmínek. 

- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby. 

- V případě, že nebude možné dodržet výše uvedené podmínky, nesouhlasíme s umístěním nového kabelového 
vedení nn. 

23. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s., č.j:. 06400/2021-O ze dne 21.7.2021. 

24. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. č.j. Pla/2022/040167 ze dne 31.10.2022. 

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. CETIN a.s. č.j. 693527/22 ze dne 4.7.2022. 

26. Budou dodrženy podmínky stanoviska spol. GasNet Služby, s.r.o. n.z. 5002641818 ze dne 11.7.2022. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035Teplická 874, 405 02 Děčín 4 
Obec Stará Paka, IČO: 00272132, Revoluční č.p. 180, 507 91 Stará Paka 

Odůvodnění: 

Žadatel dne 21.11.2022 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo v souladu 
s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád") zahájeno územní řízení. 
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Stavební úřad po přezkoumání předložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby shledal, že neobsahuje 
předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje tak dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
a proto vyzval žadatele opatřením č.j. OUSP/SU/368/2022 ze dne 7.12.2022 podle ustanovení § 86 odst. 4 
stavebního zákona, aby v přiměřené lhůtě do 31.3.2023 doplnil předloženou žádost o chybějící podklady. 
Současně s výzvou č.j. OUSP/SU/369/2022 ze dne 7.12.2022 k doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby rozhodl stavební úřad podle ustanovení § 86 odst. 4 stavebního zákona o přerušení vedeného územního 
řízení. 

Žadatel doplnil žádost podáním ze dne 11.1.2023. Žádost byla doplněna a stavebním úřadem bylo pokračováno 
ve vedeném územní řízení. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení 
§ 86 a § 90 stavebního zákona a zjistil, že: 

- Stavba vznikne stavební nebo montážní technologií ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona a jedná se o stavbu 
veřejné technické infrastruktury - podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny podle ustanovení § 103 odst. 1 
písm. e) bodu č. 5 stavebního zákona. Umístit stavbu lze ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 na základě územního 
rozhodnutí. Stavba nevyžaduje podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod č. 5 stavebního zákona stavební 
povolení a ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

- Vlastníci stavbou dotčených pozemků udělili žadateli písemně souhlas s umístěním záměru dle ustanovení 
§ 184a stavebního zákona. 

- Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Stará Paka, ve znění územního plánu Stará Paka, 
vydaného opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 16.7.2015, neboť je jako stavba veřejné technické 
infrastruktury začleněna do přípustného využití. 

- Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací ve znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, 
které vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy a s Politikou územního rozvoje 
ČR v úplném znění po aktualizaci č. 5, resp. nevyplývají z nich pro stavbu žádná omezení. 

- Z předložených podkladů žádosti bylo zjištěno, že se místo stavby nachází v obci Stará Paka, v lokalitě se zástavbou 
zejména rodinnými domy. Umisťovanou stavbou bude nahrazeno dožívající vrchní vedení distribuční soustavy. 
Trasa nového kabelového vedení je navržena z větší části na pozemcích, které slouží jako komunikace. 
Na pozemcích stavby se nenacházejí žádné další stavby nebo vzrostlá zeleň, které by bylo potřeba odstranit. Skutečné 
umístění okolních staveb a vazby stavby na ně odpovídá zakreslení v situačním výkresu stavby. Na místě stavby 
nebyla zjištěna žádná okolnost, která by znemožňovala vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

- Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné nové nároky na veřejnou technickou infrastrukturu.  
- Po posouzení podkladů rozhodnutí dospěl stavební úřad k závěru, že navržená stavba respektuje předpokládaný 

rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Navrhovaná stavba také 
nebude svým provozem produkovat škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, naplňuje požadavky 
požární ochrany a nebude znečišťovat vody a pozemní komunikace. 

- Umisťovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovenými prováděcím předpisem 
stavebního zákona, a to vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o obecných požadavcích na využívání území"), neboť je v souladu: 
- s § 20 odst. 1 -  je záměr, jak vyplývá z výše uvedeného posouzení, v souladu s územně plánovací dokumentací 

a cíli a úkoly územního plánování a nezhorší se jím kvalita prostředí a hodnota území; 
- v souladu s § 20 odst. 4 umožňují pozemky svými vlastnostmi (velikostí, polohou, plošným a prostorovým 

uspořádáním a základovými poměry) umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel, 
- v souladu s § 23 odst. 1 je umožněno její napojení na sítě technické infrastruktury, 
- v souladu s § 23 odst. 2 stavba sama a ani její část nepřesahuje na sousední pozemky jiných vlastníků a ani 

není znemožněna zástavba sousedních pozemků, 
- v souladu s § 25 odst. 1 budou odstupové vzdálenosti stavby od společných hranic pozemků splňovat hygienické 

požadavky, požadavky požární ochrany a umožňující budoucí údržbu stavby. 
- Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí - nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a ani § 45h a 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení takto: 
- podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 

- podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona 
Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
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podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 
Lucie Bílková, K Hájku č.p. 1723, 509 01 Nová Paka 
Vladimír Bryknar, Revoluční č.p. 283, 507 91  Stará Paka 
Lenka Dostálová, Revoluční č.p. 394, 507 91  Stará Paka 
Milada Kazdová, Újezd č.p. 429/36, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 
Petr Kohút, Revoluční č.p. 174, 507 91  Stará Paka 
Petr Baudyš, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Zdeněk Bažant, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Božena Frýbová, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Martin Hlosta, Revoluční č.p. 379, 507 91  Stará Paka 
Jitka Honková, Horní Nová Ves č.p. 199, 507 81  Lázně Bělohrad 
Miroslava Horáčková, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Zdeněk Kouba, Česká č.p. 1647, 509 01  Nová Paka 
Mgr. Oldřich Kuřík, Na Vyhlídce č.p. 500, 507 91  Stará Paka 
Veronika Machková, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Marianna Markelová, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Lucie Mládková, Hovorčovická č.p. 1713/22, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Tomáš Nypl, Rumlova č.p. 226, 507 91  Stará Paka 
Stanislav Nypl, Rumlova č.p. 226, 507 91  Stará Paka 
Alžběta Nyplová, Rumlova č.p. 226, 507 91  Stará Paka 
Petr Rob, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Jolana Sedralová, Libušinka č.p. 369, Dolní Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
Ludmila Stránská, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Šárka Válková, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Helena Víchová, U trati č.p. 951, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 
Jindřiška Vinšálková, Revoluční č.p. 379, 507 91  Stará Paka 
Jaroslav Fenynec, Tovární č.p. 186, 507 91  Stará Paka 
Kateřina Fenynecová, Tovární č.p. 186, 507 91  Stará Paka 
Ladislav Frýba, Na Slunné stráni č.p. 440, 507 91  Stará Paka 
Miroslav Dočekal, Revoluční č.p. 477, 507 91  Stará Paka 
Jana Dočekalová, IDDS: k5gqwi3 
Ing. Jaroslav Bil, U Školky č.p. 521, 507 91  Stará Paka 
Ivana Bilová, U Školky č.p. 521, 507 91  Stará Paka 
Josef Kužel, Revoluční č.p. 255, 507 91  Stará Paka 
Tomáš Gregor, Revoluční č.p. 570, 507 91  Stará Paka 
Hana Gregorová, Bc. DiS., Revoluční č.p. 570, 507 91  Stará Paka 
Romana Rosputniaková, Achátová č.p. 1703, 509 01  Nová Paka 
Soňa Skočovská, U Studénky č.p. 1296, 509 01  Nová Paka 
Ivan Číla, K dolům č.p. 58/51, Praha 12-Modřany, 143 00  Praha 412 
Zdeněk Jebavý, Revoluční č.p. 392, 507 91  Stará Paka 
Zdeňka Jebavá, Revoluční č.p. 392, 507 91  Stará Paka 
Zdeňka Lelková, Revoluční č.p. 392, 507 91  Stará Paka 
Mgr. Pavlína Gardianová, Revoluční č.p. 244, 507 91  Stará Paka 
Antonín Máslo, Revoluční č.p. 431, 507 91  Stará Paka 
Karel Sál, Krkonošská č.p. 372, 509 01  Nová Paka 
Petr Sál, Dolní Kalná č.p. 205, 543 74  Dolní Kalná 
Vladislav Sál, Bystřice č.p. 11, 507 23  Libáň 
Vladislav Sál, Za Kanálem č.p. 107, 507 91  Stará Paka 
Jiří Brož, Revoluční č.p. 8, 507 91  Stará Paka 
Ing. Irena Hrnčířová, Cedrová č.p. 200/19, 301 00  Plzeň 10-Lhota 
Josef Máka, Sokolská č.p. 16, 507 91  Stará Paka 
Štěpánka Máková, Sokolská č.p. 16, 507 91  Stará Paka 
Domeček plný koleček, z.s., IDDS: gueavhs 
Pavla Hrachovinová, Korunní č.p. 880/101, 130 00  Praha 3-Vinohrady 
Mgr. Ivona Hykyšová, Revoluční č.p. 368, 507 91  Stará Paka 
Miroslav Lelek, Revoluční č.p. 514, 507 91  Stará Paka 
Roman Lelek, Bryksova č.p. 762/44, Černý Most, 198 00  Praha 98 
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Jan Borde, Za Kanálem č.p. 199, 507 91  Stará Paka 
Markéta Borde, Za Kanálem č.p. 199, 507 91  Stará Paka 
Karel Zeman, Za Kanálem č.p. 154, 507 91  Stará Paka 
Jarmila Zemanová, Za Kanálem č.p. 154, 507 91  Stará Paka 
František Ruml, Sokolská č.p. 196, 507 91  Stará Paka 
Monika Rumlová, Sokolská č.p. 196, 507 91  Stará Paka 
Alena Gurecká, Achátová č.p. 1705, 509 01  Nová Paka 
Jaromír Kobrle, Achátová č.p. 1705, 509 01  Nová Paka 
Karel Kucín, Mladoboleslavská č.p. 878, 294 21  Bělá pod Bezdězem 
Ing. Tomáš Hadinec, Francova č.p. 494, 507 91  Stará Paka 
Bich Ha Thi, Revoluční č.p. 365, 507 91  Stará Paka 
Jiří Kovařík, L. Zívra č.p. 1494, 509 01  Nová Paka 
Petr Kovařík, U Školky č.p. 560, 468 41  Tanvald 
Petr Kovařík, Revoluční č.p. 263, 507 91  Stará Paka 
Ing. Eva Papoušková, Štichova č.p. 593/16, Praha 11-Háje, 149 00  Praha 415 
Renata Slezáková, Národní č.p. 397/61, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8 
Jan Sucharda, Revoluční č.p. 263, 507 91  Stará Paka 
Ing. Zuzana Urbánková, Jizerská č.p. 559, Podmoklice, 513 01  Semily 
Jiří Gernat, Revoluční č.p. 202, 507 91  Stará Paka 
Dana Gernatová, Revoluční č.p. 202, 507 91  Stará Paka 
Petr Demčák, Revoluční č.p. 11, 507 91  Stará Paka 
Iveta Demčáková, Revoluční č.p. 11, 507 91  Stará Paka 
Zuzana Křížková, Revoluční č.p. 11, 507 91  Stará Paka 
Marcela Morávková, IDDS: yrpk38x 
Josef Kynych, Revoluční č.p. 304, 507 91  Stará Paka 
Miroslava Kynychová, Revoluční č.p. 304, 507 91  Stará Paka 
Michaela Šnajdr, Revoluční č.p. 368, 507 91  Stará Paka 
Jiří Ptáček, Letná č.p. 433, 507 91  Stará Paka 
Zdeněk Mládek, Revoluční č.p. 6, 507 91  Stará Paka 
MUDr. Zuzana Hendrickson, Nad lesním divadlem č.p. 1115/14, Praha 4-Braník, 142 00  Praha 411 
Luďa Brádlová, Revoluční 367, 507 91  Stará Paka 
Oldřich Vrabec, Příčná č.p. 403, 507 91  Stará Paka 
Jan Onderčanin, IDDS: b698zuq 
Jana Onderčaninová, IDDS: 78avmvp 
Nguyen Van Tuan, Revoluční č.p. 365, 507 91  Stará Paka 
Radek Jirásko, Revoluční č.p. 113, 507 91  Stará Paka 
Zdeněk Kobrle, Martinice v Krkonoších č.p. 171, 512 32  Martinice v Krkonoších 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín, IDDS: wd7gxvb 
Správa  silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: x3eftbz 
Povodí Labe, s.p., IDDS: dbyt8g2 
- podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
Pozemek st. p. 64, 63, 60, 61, 50, 311, 248, 228, 229, 230, 379, 425, 805, 38, parc. č. 100, 1419/2, 1401, 1398/8, 
101/1, 103/2 v katastrálním území Stará Paka. 

Při stanovení okruhu účastníků vycházel stavební úřad zejména z předloženého snímku katastrální mapy 
a výpisů a informací o pozemcích z katastru nemovitostí, vzal přitom v úvahu druh, rozsah a účel předmětné 
stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami. Okruh účastníků řízení sestavil ze stavebníka, z obce, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn, z osob jejichž vlastnické a jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě, na které má být požadovaný 
záměr uskutečněn, může být umístěním nebo prováděním stavby přímo dotčeno, a z osob, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
umístěním nebo prováděním stavby přímo dotčeno. O dalších osobách stavební úřad usoudil, že jim postavení 
účastníka řízení nesvědčí, neboť jejich vlastnické nebo jiné věcné právo nemůže být s ohledem na charakter  
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stavby a její umístění na dotčených pozemcích a možnému dopadu na sousední nemovitosti tímto rozhodnutím 
přímo dotčeno. Žádný zvláštní předpis nepřiznává postavení účastníka řízení dalším osobám. 
Stavební úřad oznámil opatřením č.j. OUSP/SU/30/2023 ze dne 18.1.2023 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení 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 20.2.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska. Účastníky řízení zároveň poučil, že námitky účastníků řízení k územnímu řízení 
musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 stavebního zákona 
nepřihlíží. Dále, že obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce a vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Účastníci řízení 
musí ve svých námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek. Nakonec poučil, že k námitkám, které překračují daný rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 
4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
Stavební úřad dále ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu stanovil účastníkům stavebního řízení 
před vydáním rozhodnutí ve věci 5 denní lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, 
že se nejedná o další lhůtu pro podání námitek, ale pouze o možnost seznámit se s kompletním spisem před vydáním 
rozhodnutí, a že námitky uplatněné v této 5 denní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad 
nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona. 
Vzhledem k tomu, že jde ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků, stavební 
úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona doručoval oznámení o zahájení územního řízení 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením 
§ 144 odst. 6 správního řádu. 

Na toto územní řízení, se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
urychlení výstavby“), neboť se jedná infrastrukturu veřejných komunikací v souladu s § 1 odst. 4 zákona o 
urychlení výstavby (stavby a zařízení elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování 
tepelnou energií a stavby a zařízení ropovodů a produktovodů).  
Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení, podle stavebního zákona, které je řízením s velkým 
počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení 
řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dále jen "dotčení 
vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným 
orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo 
oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří 
nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k 
těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž 
území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se 
doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno 
jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla 
písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Při posuzování předložené žádosti a následném vydání rozhodnutí vycházel stavební úřad z průběhu a výsledků 
jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a těchto doložených podkladů: 
- plná moc č. PM-052/2021 k zastupování ČEZ Distribuce, a. s. spol. JFT s.r.o. ze dne 28.01.2021, dokumentace 

stavby "Stará Paka, Revoluční – rek nn z JC_0280 (st. č. IE-12-2008385)", kterou vypracovala společnost JFT 
s.r.o., V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad – odpovědný projektant Ing. Jaroslav Fejfar, autorizovaný inženýr 
pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0600352), 

- Městský úřad Nová Paka, odbor živ. prostředí – závazné stanovisko č.j. MUNP/2022/20049/ŽP/LJ ze dne 25.11.2022,  
- Městský úřad Nová Paka, odbor živ. prostředí – závazné stanovisko č.j. MUNP/2022/14319/ŽP/LJ ze dne 26.8.2022, 
- Městský úřad Nová Paka, odbor živ. prostředí – závazné stanovisko č.j. MUNP/2022/12749/ŽP/LL ze dne 9.8.2022, 
- Městský úřad Nová Paka, odbor živ. prostředí – vyjádření č.j. MUNP/2022/13693/ŽP/LM ze dne 11.8.2022, 
- Městský úřad Nová Paka, odbor živ. prostředí – vyjádření č.j. MUNP/2022/13468/ŽP/LM ze dne 9.8.2022, 
- Městský úřad Nová Paka, silniční správní úřad – vyjádření č.j. MUNP/2020/16342/SÚ/KP ze dne 7.10.2020, 
- Městský úřad Nová Paka, silniční správní úřad – rozhodnutí č.j. MUNP/2022/13692/SÚ/KP ze dne 12.8.2022,  
- Městský úřad Nová Paka, odbor školství a kultury – vyjádření č.j. MUNP/2020/15835/ŠK/KW ze dne 30.9.2020, 
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- Městský úřad Nová Paka, odbor školství a kultury – vyjádření č.j. MUNP/2023/2813/ŠK/KW ze dne 13.2.2023, 
- Městský úřad Nová Paka – koordinované závazné stanovisko č.j.: MUNP/2022/11853/SÚ/MB ze dne 

18.7.2022, 
- Městský úřad Nová Paka, úřad územního plánování – sdělení č.j. MUNP/2020/14982/RO/MŠ ze dne 

19.10.2020, 
- Obec Stará Paka – vyjádření č.j: OUSP-309/2022 ze dne 21.3.2021, č.j: OUSP-168/2021 ze dne 23.2.2021, 
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát – stanoviska 
č.j.: KRPH-74195-2/ČJ-2022-050406 ze dne 14.6.2022, č.j: KRPH-60144-113/ČJ-2022-0500IT ze dne 
23.6.2022, 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko č.j.: 20187/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS 
ze dne 28.7.2021, 

- ČD-Telematika a.s. – souhrnné stanovisko č.j.: 06400/2021-O ze dne 21.7.2021, 
- Drážní úřad, sekce infrastruktury – závazné stanovisko č.j.: DUCR-44300/21/Bd ze dne 6.8.2021, 
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č.j. PLa/2020/039994 ze dne 7.10.2020 a č.j. Pla/2022/040167 ze dne 

31.10.2022, 
- smlouva o právu provést stavbu a provozu energetického vedení a zařízení a smlouva o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitosti č. 9/30/20/0361/Vi/N, uzavřená dne 8.12.2020 mezi 
Správou silnic Královéhradeckého kraje a ČEZ Distribuce, a. s., 

- souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje se stavbou na pozemcích Královéhradeckého kraje, vyznačený 
na situačním výkresu stavby, 

- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, vyznačené na dílčích situačních výkresech stavby, 
- CETIN a.s. - vyjádření č.j. 693527/22 ze dne 4.7.2024 o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) 

a všeobecné podmínky ochrany SEK, 
- České Radiokomunikace a.s. - sdělení n.z. UPTS/OS/308699/2022 ze dne 23.6.2022 o existenci sítí, 
- GasNet Služby, s.r.o. - stanovisko n.z. 5002641818 ze dne 11.07.2022 z pohledu dotyku na plynárenská 

zařízení, 
- T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření n.z. E33772/22 ze dne 23.6.2022 o existenci sítí, 
- Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření n.z. MW9910202765441543 ze dne 23.6.2022 o existenci sítí, 
- ČEZ Distribuce, a. s. - prohlášení ze dne 28.01.2020, 
- ČEZ ICT Services, a. s.  - sdělení n.z. 0700570748 ze dne 23.06.2022 o existenci komunikačního vedení, 
- Telco Pro Services, a. s. - sdělení n.z. 0201433132 ze dne 23.06.2022 o existenci komunikačního vedení pro 

akci, 
- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. - vyjádření ze dne 17.9.2020 a 28.6.2023 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních § 86 a § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány, zjistil, že není 
v rozporu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, předpisy vydanými k jeho provádění ani dotčenými 
zvláštními předpisy a 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 využívání území. Předmětný záměr není v rozporu s právy 
a chráněnými zájmy účastníků řízení, k předmětnému záměru nebyl vyjádřen nesouhlas či negativní stanovisko 
účastníků řízení, pro které by nebylo možné umístění stavby povolit. Stavební úřad tedy neshledal důvody, 
pro které by nebylo možno stavbu do území umístit. 
Stavební úřad rozhodoval podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona v souladu s dotčenými správními 
orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů; v řízení jim byla stanovena dostatečná 
lhůta pro uplatnění závazného stanoviska. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad s předloženými stanovisky 
vlastníků veřejné technické infrastruktury a zabezpečil splnění jejich požadavků. 

Stavební úřad v provedeném řízení neshledal důvody, pro které by stavba nemohla být umístěna, a proto rozhodl, 
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Upozornění: 
Poté, co toto rozhodnutí nabude právní moci, zašle stavební úřad žadateli sdělení o nabytí právní moci spolu 
s jedním vyhotovením ověřené dokumentace stavby. 
Územní rozhodnutí má podle ustanovení § 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. 

Žadatel (stavebník) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, příp. jiné oprávněné organizaci svůj záměr a umožnit mu 
provedení záchranného archeologického výzkumu. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně  
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oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému 
nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona 
nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního 
řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání 
se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého 
dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavla Imlaufová 
referent stavebního úřadu 

  
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a současně 
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Posledním dnem této lhůty se písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou považuje za doručenou. 

 
 
 
Na úřední desce - vyvěšeno dne: ………………………., sejmuto dne: …………………………… 
 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění oznámení: 
 
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen dne 12.12.2022. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení pro umístění stavby, kterým je doručováno podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 
znění pozdějších předpisů jednotlivě: 
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy 
JFT s.r.o., IDDS: jfcdt73 
Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
 
Účastníci řízení pro umístění stavby, kterým je doručováno podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 
znění pozdějších předpisů veřejnou vyhláškou: 
Lucie Bílková, K Hájku č.p. 1723, 509 01  Nová Paka 
Vladimír Bryknar, Revoluční č.p. 283, 507 91  Stará Paka 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: x3eftbz 
Lenka Dostálová, Revoluční č.p. 394, 507 91  Stará Paka 
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Milada Kazdová, Újezd č.p. 429/36, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 
Petr Kohút, Revoluční č.p. 174, 507 91  Stará Paka 
Petr Baudyš, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Zdeněk Bažant, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Božena Frýbová, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Martin Hlosta, Revoluční č.p. 379, 507 91  Stará Paka 
Jitka Honková, Horní Nová Ves č.p. 199, 507 81  Lázně Bělohrad 
Miroslava Horáčková, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Zdeněk Kouba, Česká č.p. 1647, 509 01  Nová Paka 
Mgr. Oldřich Kuřík, Na Vyhlídce č.p. 500, 507 91  Stará Paka 
Veronika Machková, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Marianna Markelová, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Lucie Mládková, Hovorčovická č.p. 1713/22, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Tomáš Nypl, Rumlova č.p. 226, 507 91  Stará Paka 
Stanislav Nypl, Rumlova č.p. 226, 507 91  Stará Paka 
Alžběta Nyplová, Rumlova č.p. 226, 507 91  Stará Paka 
Petr Rob, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Jolana Sedralová, Libušinka č.p. 369, Dolní Předměstí, 541 01  Trutnov 1 
Ludmila Stránská, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Šárka Válková, Revoluční č.p. 381, 507 91  Stará Paka 
Helena Víchová, U trati č.p. 951, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 
Jindřiška Vinšálková, Revoluční č.p. 379, 507 91  Stará Paka 
Jaroslav Fenynec, Tovární č.p. 186, 507 91  Stará Paka 
Kateřina Fenynecová, Tovární č.p. 186, 507 91  Stará Paka 
Ladislav Frýba, Na Slunné stráni č.p. 440, 507 91  Stará Paka 
Božena Frýbová, Revoluční č.p. 380, 507 91  Stará Paka 
Miroslav Dočekal, Revoluční č.p. 477, 507 91  Stará Paka 
Jana Dočekalová, IDDS: k5gqwi3 
Ing. Jaroslav Bil, U Školky č.p. 521, 507 91  Stará Paka 
Ivana Bilová, U Školky č.p. 521, 507 91  Stará Paka 
Tomáš Gregor, Revoluční č.p. 570, 507 91  Stará Paka 
Hana Gregorová, Bc. DiS., Revoluční č.p. 570, 507 91  Stará Paka 
Romana Rosputniaková, Achátová č.p. 1703, 509 01  Nová Paka 
Soňa Skočovská, U Studénky č.p. 1296, 509 01  Nová Paka 
Ivan Číla, K dolům č.p. 58/51, Praha 12-Modřany, 143 00  Praha 412 
Zdeněk Jebavý, Revoluční č.p. 392, 507 91  Stará Paka 
Zdeňka Jebavá, Revoluční č.p. 392, 507 91  Stará Paka 
Zdeňka Lelková, Revoluční č.p. 392, 507 91  Stará Paka 
Mgr. Pavlína Gardianová, Revoluční č.p. 244, 507 91  Stará Paka 
Povodí Labe, s.p., IDDS: dbyt8g2 
Antonín Máslo, Revoluční č.p. 431, 507 91  Stará Paka 
Karel Sál, Krkonošská č.p. 372, 509 01  Nová Paka 
Petr Sál, Dolní Kalná č.p. 205, 543 74  Dolní Kalná 
Vladislav Sál, Bystřice č.p. 11, 507 23  Libáň 
Vladislav Sál, Za Kanálem č.p. 107, 507 91  Stará Paka 
Jiří Brož, Revoluční č.p. 8, 507 91  Stará Paka 
Ing. Irena Hrnčířová, Cedrová č.p. 200/19, 301 00  Plzeň 10-Lhota 
Josef Máka, Sokolská č.p. 16, 507 91  Stará Paka 
Štěpánka Máková, Sokolská č.p. 16, 507 91  Stará Paka 
Domeček plný koleček, z.s., IDDS: gueavhs 
Pavla Hrachovinová, Korunní č.p. 880/101, 130 00  Praha 3-Vinohrady 
Mgr. Ivona Hykyšová, Revoluční č.p. 368, 507 91  Stará Paka 
Miroslav Lelek, Revoluční č.p. 514, 507 91  Stará Paka 
Roman Lelek, Bryksova č.p. 762/44, Černý Most, 198 00  Praha 98 
Jan Borde, Za Kanálem č.p. 199, 507 91  Stará Paka 
Markéta Borde, Za Kanálem č.p. 199, 507 91  Stará Paka 
Karel Zeman, Za Kanálem č.p. 154, 507 91  Stará Paka 
Jarmila Zemanová, Za Kanálem č.p. 154, 507 91  Stará Paka 
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František Ruml, Sokolská č.p. 196, 507 91  Stará Paka 
Monika Rumlová, Sokolská č.p. 196, 507 91  Stará Paka 
Alena Gurecká, Achátová č.p. 1705, 509 01  Nová Paka 
Jaromír Kobrle, Achátová č.p. 1705, 509 01  Nová Paka 
Karel Kucín, Mladoboleslavská č.p. 878, 294 21  Bělá pod Bezdězem 
Ing. Tomáš Hadinec, Francova č.p. 494, 507 91  Stará Paka 
Josef Kužel, Revoluční č.p. 255, 507 91  Stará Paka 
Bich Ha Thi, Revoluční č.p. 365, 507 91  Stará Paka 
Jiří Kovařík, L. Zívra č.p. 1494, 509 01  Nová Paka 
Petr Kovařík, U Školky č.p. 560, 468 41  Tanvald 
Petr Kovařík, Revoluční č.p. 263, 507 91  Stará Paka 
Ing. Eva Papoušková, Štichova č.p. 593/16, Praha 11-Háje, 149 00  Praha 415 
Renata Slezáková, Národní č.p. 397/61, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8 
Jan Sucharda, Revoluční č.p. 263, 507 91  Stará Paka 
Ing. Zuzana Urbánková, Jizerská č.p. 559, Podmoklice, 513 01  Semily 
Jiří Gernat, Revoluční č.p. 202, 507 91  Stará Paka 
Dana Gernatová, Revoluční č.p. 202, 507 91  Stará Paka 
Petr Demčák, Revoluční č.p. 11, 507 91  Stará Paka 
Iveta Demčáková, Revoluční č.p. 11, 507 91  Stará Paka 
Zuzana Křížková, Revoluční č.p. 11, 507 91  Stará Paka 
Marcela Morávková, IDDS: yrpk38x 
Josef Kynych, Revoluční č.p. 304, 507 91  Stará Paka 
Miroslava Kynychová, Revoluční č.p. 304, 507 91  Stará Paka 
Michaela Šnajdr, Revoluční č.p. 368, 507 91  Stará Paka 
Jiří Ptáček, Letná č.p. 433, 507 91  Stará Paka 
Zdeněk Mládek, Revoluční č.p. 6, 507 91  Stará Paka 
MUDr. Zuzana Hendrickson, Nad lesním divadlem č.p. 1115/14, Praha 4-Braník, 142 00  Praha 411 
Luďa Brádlová, Revoluční č.p. 367, 507 91  Stará Paka 
Oldřich Vrabec, Příčná č.p. 403, 507 91  Stará Paka 
Jan Onderčanin, IDDS: b698zuq 
Jana Onderčaninová, IDDS: 78avmvp 
Nguyen Van Tuan, Revoluční č.p. 365, 507 91  Stará Paka 
Radek Jirásko, Revoluční č.p. 113, 507 91  Stará Paka 
Zdeněk Kobrle, Martinice v Krkonoších č.p. 171, 512 32  Martinice v Krkonoších 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín, IDDS: wd7gxvb 
Správa  silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 
Veřejnou vyhláškou: (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám): 
Pozemek st. p. 64, 63, 60, 61, 50, 311, 248, 228, 229, 230, 379, 425, 805, 38, parc. č. 100, 1419/2, 1401, 1398/8, 
101/1, 103/2 v katastrálním území Stará Paka. 
 
Dotčené správní úřady – dodejkou: 
MěÚ Nová Paka, životní prostředí, IDDS: y73bsrg 
MěÚ Nová Paka, úřad územního plánování, IDDS: y73bsrg 
MěÚ Nová Paka, silniční úřad, IDDS: y73bsrg 
MěÚ Nová Paka, odbor školství a kultury, IDDS: y73bsrg 
Drážní úřad, sekce infrastruktury, IDDS: 5mjaatd 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d 
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