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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení

Dne 08.10.2018 podal pan Richard Mareš, Na Výsluní 468, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ:
64773019 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem –
„Pokračování budování optické sítě IBIS Bystřec – etapa 15“, která bude umístěna na
pozemcích parc. č. 3699, 3730, 3340, 3338, 3344, 3385/1, 170/58, 125/7, 170/42, 170/13,
170/16, 3375/3, 237/14,237/32, 237/31, 3759, 3353/5, 174/1, 174/3, 3353/4, 3756/2, 3353/33,
3756/2, 3756/1, 3353/3, 6, 3354/3, 8/1, 3353/29, 3373/3, 3373/9, 3772, 3697/2, 3697/1,
2957/3, 3688/7, 3688/2, 2910, 3064/4, 3729/2, 176/3, 3770 v k. ú. Bystřec. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Popis záměru:
Předmětem projektové dokumentace stavby je provést výstavbu telekomunikační sítě pro
šíření vysokorychlostního internetu. Celková délka kabelů v této etapě je cca 6400m.
POPIS TRASY:
Popis HDPE trubky a optického kabelu Bystřec
Z katastrálního území Jablonné nad orlicí vedení přestupuje na pozemek č. 3699 katastrálního
území obce Bystřec. Vedení povede po tomto pozemku, kde na konci pozemku vedení
pokračuje na pozemek č. 3730. Na konci tohoto pozemku bude proveden protlak pod
komunikací na pozemku č. 3340 na pozemek č. 3338. Vedení dále povede po tomto pozemku,
kde zhruba po jednom kilometru opět dojde ke křížení komunikace na pozemku č. 3340 na
pozemek č. 3344, pomocí protlaku.
Dále vedení pokračuje cca 800 m po pozemku č. 3344 až k pozemku č. 3385/1, zde bude
odbočení na tento pozemek a dále odbočení na pozemek č. 170/58, na kterém budou ke
každému rodinnému a bytovému domu udělány přípojky pro optický kabel. Rozvětvení dále
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pokračuje po pozemku č. 3385/1 až po pozemek č. 170/53. Na pozemku č. 3344 bude po
domluvě se zástupcem obce usazen optický sloupek pro rozvětvení optického vedení.
Z tohoto sloupku vedení povede na pozemek č. 125/7, ze kterého bude přecházet na pozemek
č. 170/42, dále na pozemek č. 170/13 a na pozemek č. 170/16. Na všech těchto pozemcích
budou udělány přípojky k rodinným či bytovým domům. Dále vedení bude pokračovat na
pozemek č. 3375/3, z něhož budou udělány přípojky k rodinným domům na pozemcích 170/4,
170/5 a 240/2. Vedení dále pokračuje na pozemek č. 237/14 a na pozemek č.237/32 z něhož
pomocí překopu/protlaku budou udělány přípojky přes pozemek č. 237/31 k rodinným
domům podél tohoto pozemku.
Z optického sloupku na pozemku č. 3344 vedení dále pokračuje na pozemek č. 3759, ze
kterého se vrací na pozemek č. 3344 a následně na pozemek č. 3353/5 na jehož konci bude
vedení rozvětveno. První větev tohoto vedení povede na pozemek č. 174/1, dále bude
pokračovat po pozemku č. 174/3, z něhož bude proveden překop/protlak přes pozemek č.
3759 na pozemek č. 3353/4., Dále bude pokračovat na pozemek č.3756/2 a pokračovat na
pozemek č. 3353/33. Zde bude odbočeno protlakem pod komunikací na pozemku č. 3756/1 na
pozemek č. 3353/3, z něhož vedení bude přecházet na pozemek č. 6, 3354/3 a 8/1. Z pozemku
č. 3353/33 vedení dále pokračuje na pozemek č. 3353/29 kde vedení povede až nakonec
tohoto pozemku. Druhé rozvětvení bude z pozemku č. 3353/5 na pozemek č. 3373/3 a dále na
pozemek č. 3373/9.
U všech bytových domů a rodinných domů, které leží na pozemcích přilehlých k pozemkům,
na kterých budou prováděny výkopy, dojde vždy k vytvoření odbočky optického kabelu do
těchto domů. V katastrálním území Bystřec vedení dále povede po pozemcích č. 3772, 3697/2
a přecházet na pozemek č. 3697/1, z něhož se vedení bude vracet zpět po pozemku č. 3770,
2957/3. Dále vedení z Jablonného nad Orlicí bude přecházet přes pozemky 3688/7, 3688/2 a
2910 obce Bystřec a vracet se zpět do Jablonného nad Orlicí.
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu Jablonné nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (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 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1
stavebního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. Ve
stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastnící řízení podle § 85 odst.
1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a).
Podle § 89 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat
podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém
musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže
dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4
odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve
stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v
odstavci 4, se nepřihlíží
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle
ust. § 33 správního řádu.
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.
Na předmětnou stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném
znění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje stavební úřad
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona.

SDĚLENÍ
Stavební úřad 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 (7:30-11:30, 12:30-16:30
hodin) nebo po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu. Rozhodnutí ve
věci stavební úřad předpokládá po uplynutí 5 dnů od lhůty stanovené pro uplatnění námitek.

„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Jablonné nad Orlicí a Obecního úřadu Bystřec, 15. den je posledním dnem oznámení. Žádáme
Obecní úřad Bystřec, aby toto oznámení vrátili po vyznačení vyvěšení sejmutí na Městský
úřad v Jablonném nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP.
Datum vyvěšení: ……………….

Datum sejmutí: ........................

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

……………………..........
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Razítko:
Obdrží:

Razítko:

Účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákon, nebo jejich zmocněnci
(doporučeně na doručenku)
Richard Mareš, Na Výsluní 468, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 64773019
Obec Bystřec, Bystřec 182, 561 54 Bystřec
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona nebo jejich zmocněnci
(doporučeně na doručenku)
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 56164 Jablonné nad Orlicí
František Novák, Na Výsluní 504, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Anna Nováková, Na Výsluní 504, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Milan Rous, Lubník 213, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Ing. Karel Valenta, Stroužníky 99, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 133 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 567 02 Brno
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona nebo jejich zmocněnci
(doručení veřejnou vyhláškou)
V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci územního řízení podle §
85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v
řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Účastníky řízení jsou vlastníci následujících pozemků:
st.p.č. 439, 445, 575, 2/1, 22, 23,
parc.č. 2909, 3688/3, 3771, 2957/2, 2960/2, 2957/4, 2960/1, 2959, 2961/2, 2961/1, 2961/3,
2967/1, 3700/2, 3064/2, 3064/3, 3766/1, 3065, 3731, 3076, 3186, 3190, 3189, 3203, 3734/1,
3295/1, 3295/3, 3278, 3295/7, 3297, 3295/8, 3740, 3296, 3295/2, 3330, 3741, 3295/10, 3738,
3332/1, 73/2, 3739/2, 77/16, 73/1, 77/15, 75, 74/1, 3339, 74/2, 100, 77/20, 77/18, 77/19, 105,
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3343, 106, 135, 108, 133, 129, 111, 110/3, 253/8, 63/12, 253/9, 253/10, 63/24, 3342, 63/12,
128, 169/2, 253/12, 253/13, 169/1, 126, 3345/2, 119/2, 117/3, 170/53, 125/8, 125/9, 170/34,
170/45, 125/5, 125/6, 124, 121/2, 121/3, 170/7, 123, 172, 170/39, 170/51, 170/52, 170/39,
170/44, 170/43, 174/2, 174/6, 174/7, 174/1, 171/1, 170/40, 170/41, 192/2, 192/1, 170/1,
170/54, 170/14, 170/15, 170/23, 170/29, 170/24, 170/30, 170/25, 170/31, 170/26, 170/32,
170/26, 170/33, 170/27, 170/4, 170/3, 170/5, 240/2, 237/12, 237/13, 237/15, 237/27, 237/28,
237/38, 237/29, 237/30, 237/41, 237/33, 3373/9, 240/5, 3373/12, 3353/1, 5/3, 3748/77,
3748/78, 8/2, 3353/30, 3353/20, 5/1, 3/3, 3/1, /32, 2/1, 176/4, 178/2, 3748/80, 176/1, 191,
3353/14, 192/2, 3373/10, 192/3, 194, 240/5, 3373/12, 3373/1, 3373/7, 3373/8, 3373/16,
3375/6, 3373/15, 3373/12 v kat. území Bystřec
a vlastníci následujících staveb: rodinný dům č.p. 265, rodinný dům č.p. 254, bytový dům č.p.
89, objekt k bydlení č.p. 90, bytový dům č.p. 264 a všichni vlastníci dopravní a technické
infrastruktury v zájmovém území.
Dotčené orgány
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01 Žamberk
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát,
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, Žamberk
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám.
125, 532 11 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice

