Městský úřad Jablonné nad Orlicí
odbor výstavby a ŽP
nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

čj.: VÝST/0383/2013/Va
spis. zn.: VÝST/4335/2012/Va/09/13
Počet stran: 4
Počet příloh/listů př.: 1/1
Vyřizuje: Hana Valentová, DiS.
oprávněná úřední osoba
Datum: 29. ledna 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
Dne 18.12.2012 podala společnost Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za
Brumlovkou 266/2, 144 22 Praha 4 - Michle, zastoupená na základě plná moci ze dne
27.05.2011 společností Michlovský – stavební s.r.o., Salaš 99, 763 51 Zlín a dále zastoupená
na základě plné moci ze dne 09.12.2011 panem Ing. Mojmírem Šplíchalem, Tykačova 1495,
560 02 Česká Třebová, návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby „Telekomunikační
vedení elektronických komunikací – MA2C_E_UOMCS_MET na pozemku parc. č.
1072/8 v katastrálním území Jablonné nad Orlicí a parc. č. 3779 v katastrálním území
Bystřec“. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad věcně
příslušný podle § 13 odst. 1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“, a jako stavební
úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, dále jen „správní řád“, oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné
ústní jednání na den

04.03.2013 (pondělí) v 10:00 hodin
se schůzkou v kanceláři odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Jablonné nad Orlicí,
I. patro, dveře číslo 13
Popis stavby:
Jedná se o rozšíření komunikačního vedení společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.,
s cílem napojení kamenolomu společnosti Českomoravská štěrk, a.s., Mokrá na komunikační
síť společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.
Stavba představuje pokládku metalického komunikačního kabelu místního charakteru
v provedení TCEPKPFLE/ZE 5XN0,4 a jeho propojení se stávající úložnou komunikační sítí
O2 ve výchozím bodu trasy a dále jeho ukončení na nově připravovaném účastnickém
rozvaděči stožárového typu v koncovém bodu trasy.
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Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak nim nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři zdejšího
stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené (návštěvní dny Po a St 7.30 – 17.00 hod.) nebo po
dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.

SDĚLENÍ
Stavební úřad Městského úřadu sděluje účastníkům řízení, že v souladu s ust. § 36 odst. 3
správního řádu mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,
do kterých je možné nahlédnout na stavebním úřadě v návštěvní dny pondělí a středa –
7:30 - 17:00 hodin, nebo po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.
Rozhodnutí ve věci stavební úřad předpokládá do 3 dnů od termínu stanoveného ústního
jednání.
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co
bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby
nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu
předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou
parcelní čísla dotčených pozemků
údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí
místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetření
upozornění, že námitky, závazná stanoviska a jiné osoby uplatnit nejpozději při
veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží.

Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel
uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Protože je v území vydán územní plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup
na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 144 22 Praha 4 –
Michle (doručí se: Ing. Mojmír Šplíchal, Tykačova 1495, 560 02 Česká Třebová)
Město Jablonné nad Orlicí, Miroslav Wágner – starosta, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obec Bystřec, Jan Votrubec, 561 54 Bystřec
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
(doručí se veřejnou vyhláškou):
Vacek s.r.o., Nádražní 579, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Jiří Mareš, Nádražní 236, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Antonín Pavlíček, Nádražní 236, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Správa železniční dopravní cesta, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové
Město
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U
Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., 561 64 Jablonné nad Orlicí
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Děčín, zasílací adresa Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
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Dotčené orgány
(doporučeně na dodejku)
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01 Žamberk
Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
v Jablonném nad Orlicí a Obecního úřadu Bystřec, 15. den je posledním dnem oznámení.
Žádáme Obecní úřad Bystřec, aby podal sdělení o vyznačení datumu vyvěšení a sejmutí
tohoto oznámení na Městský úřad v Jablonném nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP.

Datum vyvěšení:………………………..

Datum sejmutí:…………………………...

………………………………………….
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

……..…………………………………….
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

