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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3Žižkov (dále jen "žadatel"), kterého zastupuje ZLINPROJEKT a.s., IČO 25519662, Pod Šternberkem
č.p. 306, Louky, 763 02 Zlín 4
podal dne 10.01.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:
RVDSL1916_C_E_HRTY1806-HRTY1HR_MET
na pozemcích p.p.č. 1832, 1848, 1955 v katastrálním území a obec Hrochův Týnec a p.p.č. 657 v
katastrálním území a obec Nabočany. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení, které bylo přerušeno
opatřením stavebního úřadu ze dne 16.01.2019 z důvodu doplnění dokladů k žádosti.
Obec Nabočany pro své katastrální území nemá platný Územní plán obce z toho důvodu v souladu
s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona je oznámeno zahájení řízení veřejnosti veřejnou vyhláškou
a je nařízené veřejné ústní jednání.
Stavba obsahuje:
Jedná se o umístění a provedení nového rozvaděče RVDSL HRTY1806 vedle silnice III/340 36
poblíž autobusové zastávky, skříň mDSLAM 450 o rozměrech 120/55/35 cm a elektroměrový
sloupek, na pozemku p.p.č. 1832 v katastrálním území Hrochův Týnec včetně umístění a provedení
zemního kabelového sdělovacího vedení. Pro vybudování podzemního komunikačního vedení bude
proveden výkop v délce 54 m od místa napojení na stávající trasu CETIN vedenou v poli přes potok
Ježděnka k novému rozvaděči. Do výkopu budou v místě napojení na stávající trasu osazeny nové
spojky a položen nový metalický kabel a ochranné HDPE trubky pro optický kabel. HDPE trubky
budou uloženy v hloubce 90 cm ve volném terénu 110 cm v poli.
Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
23. dubna 2019 (úterý) ve 13 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu v Chrasti.
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Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
vydání rozhodnutí (Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, úřední dny: pondělí
a středa od 8:00-11:00 a 11:30-16:30 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě).
Poučení:
Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Jiřina Šmejdová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce v obci Nabočany a města Chrast
(správního orgánu) a zveřejněna na jejím veřejném portále a to po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno:
Dne:

Sejmuto:
Podpis, razítko:

Dne:

Podpis, razítko:

Č.j. CH/SÚ/01435/2019

str. 3

Obdrží:
účastníci (dodejky)
žadatel
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
prostřednictvím zmocněnce:
ZLINPROJEKT a.s., IDDS: 8ehg6ed
sídlo: Pod Šternberkem č.p. 306, Louky, 763 02 Zlín 4
Dále obdrží účastníci řízení do vlastních rukou:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
IMOBA, a.s., IDDS: bs7eh63
sídlo: Pyšelská č.p. 2327/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4
Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z
sídlo: Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Obec Nabočany, IDDS: 4pbb2ss
sídlo: Nabočany č.p. 24, 538 62 Hrochův Týnec
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, 530 02 Pardubice 2
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, 532 11 Pardubice 2
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
K vyvěšení veřejné vyhlášky:
Obec Nabočany, IDDS: 4pbb2ss
sídlo: Nabočany č.p. 24, 538 62 Hrochův Týnec
Městský úřad Chrast, IČO 00270199
sídlo: Náměstí 1, 538 51 Chrast
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