OBECNÍ ÚěAD VÝPRACHTICE
- STAVEBNÍ ÚěAD tel: 465391132
þ.p. 3
e-mail: ou.vyprch@tiscali.cz
561 34 Výprachtice
_________________________________________________________________
Vaše þ.j.: 106/2006
Ze dne: 22.02.2006
Naše þ.j.: 190/2006/SU
VyĜizuje: Lerch
Poþet listĤ:
Poþet pĜíloh: - /listĤ Datum: 31.03.2006.

K o l a u d a þ n í

r o z h o d n u t í

Stavební úĜad Obecního úĜadu Výprachtice, jako pĜíslušný stavební
úĜad obdržel dne 15.06.2005 návrh na vydání kolaudaþního rozhodnutí
pro níže specifikovanou stavbu.

Žadatel: ýEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2
Druh stavby : Rekonstrukce distribuþní sítČ NN - ValteĜice
Pozemková parcela þ : Dle projektové dokumentace - zamČĜení
Katastrální území : ValteĜice
Stavební povolení þ.j.: 706/37-Va/2004/Le
ze dne : 28.06.2004.
Stavební povolení vydal: Stavební úĜad Obecního úĜadu Výprachtice

Po pĜezkoumání návrhu a na základČ výsledku ústního jednání,
spojeného s místním šetĜením konaného dne 30.06.2006, stavební úĜad
Obecního úĜadu Výprachtice jako stavební úĜad pĜíslušný podle § 117
zákona þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ - úplné znČní vyhlášeno pod þ. 197/1998
Sb. (dále jen "stavební zákon"), podle § 82 odst. 1 stavebního
zákona

p o v o l u j e

u ž í v á n í

zmČnu dokonþené stavby vrchního vedení NN ValteĜice spoþívající z
vedení VN 22 kW, jednosloupové trafostanice BTS 22/0,4kV, 100kVA a
stavební úpravČ vedení NN ValteĜice na pozemcích parc. þ. dle
projektové
dokumentace
a
geodetického
zamČĜení
stavby
v
katastrálním území ValteĜice, která obsahuje:
- vrchní vedení VN o celkové délce 756 m
- vrchní vedení NN o celkové délce 452 m
- zemního kabelu NN o celkové délce 55 m

Stavební úĜad podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2

vyhlášky þ. 132/1998 Sb., stanoví pro užívání stavby následující
podmínky :
- do 30.08.2006 budou provedeny koneþné terénní úpravy pozemkĤ
dotþených pĜi provádČní stavby
- do 30.08.2006 bude provedeno uvedení místní komunikace parc. þ.
454/1 do pĤvodního stavu.
- provedení pĜípadných zmČn stavby je pĜípustné ve smyslu § 68
stavebního zákona pouze na základČ povolení stavebního úĜadu.

O d Ĥ v o d n Č n í

Návrh na kolaudaci byl v Ĝízení pĜezkoumán v celém rozsahu,
zejména pĜi ústním jednání spojeném s místním šetĜením, které se
konalo dne 30.03.2006. Stavební úĜad posoudil stavbu Rekonstrukce
distribuþní
sítČ
NN
ValteĜice
jako
stavbu
rozvodĤ
sítí
technického vybavení, jako liniovou stavbu zvlášĢ rozsáhlou s
velkým poþtem úþastníkĤ Ĝízení, proto podle § 82 odst. 4 stavebního
zákona oznamuje kolaudaþní rozhodnutí veĜejnou vyhláškou s tím, že
stejným zpĤsobem bylo oznámeno zahájení kolaudaþního Ĝízení.
V kolaudaþním Ĝízení byly konstatovány vyhovující výsledky
pĜedepsaných zkoušek. Stavební úĜad dále zkoumal, zda skuteþné
provedení stavby nebo její užívání rozvodu VN a NN nebude ohrožovat
veĜejné zájmy, pĜedevším z hlediska ochrany života a zdraví osob,
životního prostĜedí, bezpeþnosti práce a technických zaĜízení. Tyto
otázky stavební úĜad posoudil v rámci ústního jednání spojeného s
místním šetĜením konaným dne 30.03.2006, pĜiþemž zjistil, že
skuteþné provedení stavby splĖuje výše uvedené požadavky. O této
skuteþnosti také svČdþí kladné revizní zprávy el. zaĜízení.
Kolaudovaná stavba je provedena podle projektové dokumentace, byly
dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. Drobné odchylky
skuteþného provedení stavby od ovČĜené projektové dokumentace,
které jsou v ní vyznaþeny, nevyžadují zvláštní Ĝízení a stavební
úĜad je vzal na vČdomí. K odstranČní zjištČných nedodČlkĤ a závad v
provedení stavby stanovil stavební úĜad podmínky a lhĤty.
Vzhledem k výše uvedenému a skuteþnosti, že pĜi místním šetĜení
nebyly zjištČny nedostatky bránící užívání stavby, rozhodl stavební
úĜad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u þ e n í

Kolaudaþní rozhodnutí je zároveĖ podle § 82 odst. 3 stavebního
zákona osvČdþením, že stavba je zpĤsobilá k provozu.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úĜadu Pardubického kraje v Pardubicích,
odboru majetkového a stavebního Ĝádu, podáním u stavebního úĜadu
Výprachtice.

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto kolaudaþní rozhodnutí se vyvČsí na úĜední desce Obecního
úĜadu Výprachtice na dobu nejménČ 15 dnĤ.

VyvČšeno dne .............

sejmuto dne .............

Razítko, podpis:

Obdrží - dotþený správní úĜad:
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. MarkĤ 12, 563 16 Lanškroun

OBECNÍ ÚěAD - stavební
úĜad
V Ý P R A C H T I C E
PSý 561 34
telefon 465391132
________________________________________________________________
þ.j. 1384/81-ý/2004/Le

K o l a u d a þ n í

Výprachtice dne 19.01.2005.

r o z h o d n u t í

Stavební úĜad Obecního úĜadu Výprachtice, jako pĜíslušný stavební
úĜad obdržel dne 06.12.2004 návrh na vydání kolaudaþního rozhodnutí
pro níže specifikovanou stavbu.

Žadatel: VýE, a.s., Sladkovského 215, Hradec Králové
Druh stavby : PĜívod VN 22 kV
Trafostanice TS 22/0,4 kV, 630 kV
Zemní kabelový rozvod NN
Kabelová pĜípojka NN pro bytový dĤm þ.p. 9 Pozemková
parcela þ : Dle projektové dokumentace - zamČĜení
Geometrický plán: 481-601/2004
ze dne: 15.11.2004.
Katastrální území : ýenkovice
Stavební povolení þ.j.: 42/2-ý/2004/Le
ze dne : 18.02.2004.
Stavební povolení vydal: Stavební úĜad Obecního úĜadu Výprachtice

Po pĜezkoumání návrhu a na základČ výsledku ústního jednání,
spojeného s místním šetĜením konaného dne 18.01.2005, stavební úĜad
Obecního úĜadu Výprachtice jako stavební úĜad pĜíslušný podle § 117
zákona þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ - úplné znČní vyhlášeno pod þ. 197/1998
Sb. (dále jen "stavební zákon"), podle § 82 odst. 1 stavebního
zákona

p o v o l u j e

u ž í v á n í

souboru staveb sestávající z pĜívodu VN 22 kV, zemního kabelového
rozvodu NN, kabelové pĜípojky NN pro bytový dĤm þ.p. 9 na pozemcích
parc. þ. dle projektové dokumentace a geodetického zamČĜení stavby
a stavby trafostanice TS 22/0,4 kV, 630 kV na stavební parcele þ.
498 v katastrálním území ýenkovice, které obsahují:
- vrchní vedení NN o celkové délce 42 m
- zemní kabel NN o celkové délce 360 m
- zemní kabel VN o celkové délce 369 m

- kompaktní plastovou tafostanici þ. 1354.
Stavební úĜad podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2
vyhlášky þ. 132/1998 Sb., stanoví pro užívání stavby následující
podmínky :
- Do 30.06.2005 provést koneþné terénní úpravy výkopĤ, zejména na
místní komunikaci parc. þ. 912/1
- provedení pĜípadných zmČn stavby je pĜípustné ve smyslu § 68
stavebního zákona pouze na základČ povolení stavebního úĜadu.

O d Ĥ v o d n Č n í

Návrh na kolaudaci byl v Ĝízení pĜezkoumán v celém rozsahu,
zejména pĜi ústním jednání spojeném s místním šetĜením, které se
konalo dne 18.01.2005. Stavební úĜad posoudil soubor staveb
sestávající z pĜívodu VN 22 kV, zemního kabelového rozvodu NN,
kabelové pĜípojky NN pro bytový dĤm þ.p. 9 a stavby trafostanice TS
22/0,4 kV, 630 kV, jako stavbu rozvodĤ sítí technického vybavení,
jako liniovou stavbu zvlášĢ rozsáhlou s velkým poþtem úþastníkĤ
Ĝízení, proto podle § 82 odst. 4 stavebního zákona oznamuje
kolaudaþní rozhodnutí veĜejnou vyhláškou s tím, že stejným zpĤsobem
bylo oznámeno zahájení kolaudaþního Ĝízení.
V kolaudaþním Ĝízení byly konstatovány vyhovující výsledky
pĜedepsaných zkoušek. Stavební úĜad dále zkoumal, zda skuteþné
provedení stavby nebo její užívání rozvodu VN, NN a trafostanice
nebude ohrožovat veĜejné zájmy, pĜedevším z hlediska ochrany života
a zdraví osob, životního prostĜedí, bezpeþnosti práce a technických
zaĜízení. Tyto otázky stavební úĜad posoudil v rámci ústního
jednání spojeného s místním šetĜením konaným dne 18.01.2005,
pĜiþemž zjistil, že skuteþné provedení stavby splĖuje výše uvedené
požadavky. O této skuteþnosti také svČdþí kladné revizní zprávy el.
zaĜízení a provedeného zkušebního provozu, který byl povolen
vydaným souhlasem dne 27.10.2004, pod þ.j. 1185/2004/Le, který
probČhl bez závad. Kolaudovaná stavba je provedena podle projektové
dokumentace,
byly
dodrženy
podmínky
stanovené
ve
stavebním
povolení. Drobné odchylky skuteþného provedení stavby od ovČĜené
projektové dokumentace, které jsou v ní vyznaþeny, nevyžadují
zvláštní Ĝízení a stavební úĜad je vzal na vČdomí. K odstranČní
zjištČných nedodČlkĤ a závad v provedení stavby stanovil stavební
úĜad podmínky a lhĤty.
Vzhledem k výše uvedenému a skuteþnosti, že pĜi místním šetĜení
nebyly zjištČny nedostatky bránící užívání stavby, rozhodl stavební
úĜad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
P o u þ e n í

Kolaudaþní rozhodnutí je zároveĖ podle § 82 odst. 3 stavebního
zákona osvČdþením, že stavba je zpĤsobilá k provozu.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho

oznámení ke Krajskému úĜadu
odboru strategického rozvoje
Výprachtice.

Pardubického kraje v Pardubicích,
kraje, podáním u stavebního úĜadu

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto kolaudaþní rozhodnutí se vyvČsí na úĜední desce Obecního
úĜadu Výprachtice a Obecního úĜadu ýenkovice na dobu nejménČ 15
dnĤ.

VyvČšeno dne .............

sejmuto dne .............

Razítko, podpis:

Obdrží:
Obecní úĜad Výprachtice, 561 34 Výprachtice þp. 3
Obec ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obecní úĜad ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. MarkĤ 12, 563 16 Lanškroun

OBECNÍ ÚěAD - stavební
úĜad
V Ý P R A C H T I C E
PSý 561 34
telefon 465391132
________________________________________________________________
þ.j. 1315/78-ý/2004/Le

K o l a u d a þ n í

Výprachtice dne 22.12.2004.

r o z h o d n u t í

Stavební úĜad Obecního úĜadu Výprachtice, jako pĜíslušný stavební
úĜad obdržel dne 19.11.2004 návrh na vydání kolaudaþního rozhodnutí
pro níže specifikovanou stavbu.

Žadatel: Oskar Mobil, a.s., Vinohradská 167, Praha 10
Druh stavby : Zemní kabelová pĜípojka NN pro stavbu ZS spoleþnosti
Oskar
Mobil,
a.s.
v lokalitČ
"ýenkovice 12134c" Pozemková parcela þ : Dle projektové dokumentace
- zamČĜení
Geometrický plán: 464-804/2004
ze dne: 15.11.2004.
Katastrální území : ýenkovice
Stavební povolení þ.j.: 523/27-ý/2004/Le
ze dne : 11.08.2004.
Stavební povolení vydal: Stavební úĜad Obecního úĜadu Výprachtice

Po pĜezkoumání návrhu a na základČ výsledku ústního jednání,
spojeného s místním šetĜením konaného dne 21.12.2004, stavební úĜad
Obecního úĜadu Výprachtice jako stavební úĜad pĜíslušný podle § 117
zákona þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ - úplné znČní vyhlášeno pod þ. 197/1998
Sb. (dále jen "stavební zákon"), podle § 82 odst. 1 stavebního
zákona

p o v o l u j e

u ž í v á n í

stavbu zemní kabelové pĜípojky NN pro stavbu ZS spoleþnosti Oskar
Mobil, a.s. v lokalitČ "ýenkovice 12134c" na pozemcích parc. þ. dle
geometrického
plánu
þ.
464-804/2004
ze
dne
15.11.2004
v
katastrálním území ýenkovice, která obsahuje:
- zemní kabel NN AYKY 3x95+70 mm2 o celkové délce 650 m vþetnČ
rozvadČþe mČĜení a rozvadČþe RE.
Stavební úĜad podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2
vyhlášky þ. 132/1998 Sb., stanoví pro užívání stavby následující
podmínky :
- provedení pĜípadných zmČn stavby je pĜípustné ve smyslu § 68
stavebního zákona pouze na základČ povolení stavebního úĜadu.

O d Ĥ v o d n Č n í

Návrh na kolaudaci byl v Ĝízení pĜezkoumán v celém rozsahu,
zejména pĜi ústním jednání spojeném s místním šetĜením, které se
konalo dne 21.12.2004. Stavební úĜad posoudil stavbu zemní kabelové
pĜípojky NN pro stavbu ZS spoleþnosti Oskar Mobil, a.s. v lokalitČ
"ýenkovice 12134c", jako liniovou stavbu zvlášĢ rozsáhlou s velkým
poþtem úþastníkĤ Ĝízení, proto podle § 82 odst. 4 stavebního zákona

oznamuje kolaudaþní rozhodnutí veĜejnou vyhláškou s tím, že stejným
zpĤsobem bylo oznámeno zahájení kolaudaþního Ĝízení i vydáno
stavební povolení.
V kolaudaþním Ĝízení byly konstatovány vyhovující výsledky
pĜedepsaných zkoušek. Stavební úĜad dále zkoumal, zda skuteþné
provedení stavby nebo její užívání rozvodu NN nebude ohrožovat
veĜejné zájmy, pĜedevším z hlediska ochrany života a zdraví osob,
životního prostĜedí, bezpeþnosti práce a technických zaĜízení. Tyto
otázky stavební úĜad posoudil v rámci ústního jednání spojeného s
místním šetĜením konaným dne 21.12.2004, pĜiþemž zjistil, že
skuteþné provedení stavby splĖuje výše uvedené požadavky. O této
skuteþnosti také svČdþí kladné revizní zprávy el. zaĜízení.
Kolaudovaná stavba je provedena podle projektové dokumentace, byly
dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. Drobné odchylky
skuteþného provedení stavby od ovČĜené projektové dokumentace,
které jsou v ní vyznaþeny, nevyžadují zvláštní Ĝízení a stavební
úĜad je vzal na vČdomí.
Vzhledem k výše uvedenému a skuteþnosti, že pĜi místním šetĜení
nebyly zjištČny nedostatky bránící užívání stavby, rozhodl stavební
úĜad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u þ e n í

Kolaudaþní rozhodnutí je zároveĖ podle § 82 odst. 3 stavebního
zákona osvČdþením, že stavba je zpĤsobilá k provozu.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úĜadu Pardubického kraje v Pardubicích,
odboru strategického rozvoje kraje, podáním u stavebního úĜadu
Výprachtice.

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto kolaudaþní rozhodnutí se vyvČsí na úĜední desce Obecního
úĜadu Výprachtice a Obecního úĜadu ýenkovice na dobu nejménČ 15
dnĤ.

VyvČšeno dne .............

sejmuto dne .............

Razítko, podpis:

Obdrží:
Obec ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
ObÚ ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. MarkĤ 12, 563 16 Lanškroun@LH 3

OBECNÍ ÚěAD - stavební
úĜad
V Ý P R A C H T I C E
PSý 561 34
telefon 465391132
________________________________________________________________
þ.j. 1162/72-VK/2004/Le

K o l a u d a þ n í

Výprachtice dne 24.11.2004.

r o z h o d n u t í

Stavební úĜad Obecního úĜadu Výprachtice, jako pĜíslušný stavební
úĜad obdržel dne 15.10.2004 návrh na vydání kolaudaþního rozhodnutí
pro níže specifikovanou stavbu.

Žadatel: VýE, a.s., Sladkovského 215, Hradec Králové
Druh stavby : Stavební úprava vrchního vedení NN Výprachtice
Pozemková parcela þ : Dle projektové dokumentace - zamČĜení
Katastrální území : Výprachtice
Stavební povolení þ.j.: 38/21-VK/2003/Le
ze dne : 26.02.2003.
Stavební povolení vydal: Stavební úĜad Obecního úĜadu Výprachtice
Po pĜezkoumání návrhu a na základČ výsledku ústního jednání,
spojeného s místním šetĜením konaného dne 23.11.2004, stavební úĜad
Obecního úĜadu Výprachtice jako stavební úĜad pĜíslušný podle § 117
zákona þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ - úplné znČní vyhlášeno pod þ. 197/1998
Sb. (dále jen "stavební zákon"), podle § 82 odst. 1 stavebního
zákona

p o v o l u j e

u ž í v á n í

zmČnu dokonþené stavby vrchního vedení NN Výprachtice spoþívající
ve stavební úpravČ vedení NN Výprachtice - 1. þást provedené ve
stĜední þásti obce Výprachtice na pozemcích parc. þ. dle projektové
dokumentace a geodetického zamČĜení stavby v katastrálním území
Výprachtice, která obsahuje:
- vrchní vedení NN o celkové délce 4042 m
- zemního kabelu NN o celkové délce 798 m.

Stavební úĜad podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 2
vyhlášky þ. 132/1998 Sb., stanoví pro užívání stavby následující
podmínky :
- provedení pĜípadných zmČn stavby je pĜípustné ve smyslu § 68
stavebního zákona pouze na základČ povolení stavebního úĜadu.

O d Ĥ v o d n Č n í

Návrh na kolaudaci byl v Ĝízení pĜezkoumán v celém rozsahu,
zejména pĜi ústním jednání spojeném s místním šetĜením, které se
konalo dne 23.11.2004. Stavební úĜad posoudil stavební úpravy
vrchního vedení NN Výprachtice - 1. þást, jako stavbu rozvodĤ sítí
technického vybavení, jako liniovou stavbu zvlášĢ rozsáhlou s
velkým poþtem úþastníkĤ Ĝízení, proto podle § 82 odst. 4 stavebního
zákona oznamuje kolaudaþní rozhodnutí veĜejnou vyhláškou s tím, že
stejným zpĤsobem bylo oznámeno zahájení kolaudaþního Ĝízení.
V kolaudaþním Ĝízení byly konstatovány vyhovující výsledky
pĜedepsaných zkoušek. Stavební úĜad dále zkoumal, zda skuteþné
provedení stavby nebo její užívání rozvodu NN nebude ohrožovat
veĜejné zájmy, pĜedevším z hlediska ochrany života a zdraví osob,
životního prostĜedí, bezpeþnosti práce a technických zaĜízení. Tyto
otázky stavební úĜad posoudil v rámci ústního jednání spojeného s
místním šetĜením konaným dne 23.11.2004, pĜiþemž zjistil, že
skuteþné provedení stavby splĖuje výše uvedené požadavky. O této
skuteþnosti také svČdþí kladné revizní zprávy el. zaĜízení.
Kolaudovaná stavba je provedena podle projektové dokumentace, byly
dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. Drobné odchylky
skuteþného provedení stavby od ovČĜené projektové dokumentace,
které jsou v ní vyznaþeny, nevyžadují zvláštní Ĝízení a stavební
úĜad je vzal na vČdomí.
Vzhledem k výše uvedenému a skuteþnosti, že pĜi místním šetĜení
nebyly zjištČny nedostatky bránící užívání stavby, rozhodl stavební
úĜad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u þ e n í

Kolaudaþní rozhodnutí je zároveĖ podle § 82 odst. 3 stavebního
zákona osvČdþením, že stavba je zpĤsobilá k provozu.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úĜadu Pardubického kraje v Pardubicích,
odboru strategického rozvoje kraje, podáním u stavebního úĜadu
Výprachtice.

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto kolaudaþní rozhodnutí se vyvČsí na úĜední desce Obecního
úĜadu Výprachtice na dobu nejménČ 15 dnĤ.

VyvČšeno dne .............

sejmuto dne .............

Razítko, podpis:

Obdrží:
Obec Výprachtice, 561 34 Výprachtice þp. 3
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. MarkĤ 12, 563 16 Lanškroun

OBECNÍ ÚěAD VÝPRACHTICE
- STAVEBNÍ ÚěAD tel: 465391132
þ.p. 3
e-mail: ou.vyprch@tiscali.cz
561 34 Výprachtice
_________________________________________________________________
Vaše þ.j.: Ze dne: -

Naše þ.j.:
VyĜizuje: Lerch
Poþet listĤ:
Poþet pĜíloh: - /listĤ Datum:

