
čj.,
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

ve Žlebech, dne: 10.12.2019

ČBZ OistriUuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děěín IV - Podmokly
koresp.adr,:
ČBZ Oistribuce a,s., Odbor Projekty, K. Nedělková, Guldenerova2577ll9,326 00Plzeň

vnŘn.rNÁ vynlÁŠxa
oZNÁMENÍ

zahájení územního íízení

Dne 26.11.2019 podala ČEZ Oist"ibuce a.s., IČ: 24729035Teplická 874t8,405 02 Děčín
IV - Podmokly (dále jen ,,stavebník") žádost o vydání územního roáodnutí o umístění stavby
,, IE- 12-6009276 - Žteby, U §tudánky, část V Chalupách - obnova kN[N, dem. NN" na
pozemcích st.p.č. 17, 1611, 1612, 1514, !5l3,201,20212, 202lt,270, I0l2,255, p.p.č. 96612,
1006, l55t4,155/3, t027tt, 1,55t2, I54t2, t55t26,130/5, vše v kat.území ŽleUy (dáte jen
"stavba"). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:
o SO 01 - nové kabelové vedení NN (podzemní)

o SO 02 - nové vrchní vedení NN
o SO 03 - demontaž původního vrchního kabelového vedení.

Stavební uřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znéní (dále jen ,,stavební zákono'), v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zélkonaoznamuje zahájení územního řizeú.
U projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1

stavebního zékona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy
poměry v území ažáďostposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Stavební ířadzároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řizení své námitky nejpozději do 15 dní ode dne doručení tohoto oznámení, k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.

Stavební uřad upozorňuje, že se na stavbu vztaht$e zákon 41612009 Sb. o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a § 184a odst.3) stavebního zákona (souhlas
vlastníka se nedokládá, je-li pro získriní potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební zámér nebo opatření stanoven úěel vyvlastnění zákonem.

Kzávazným stanoviskům a námitkrám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územně
plránovací dokumentace, s9 v souladu s ustarrovením § 89 odst. 2 stavebního zákonanepřihlíží.

Obecní úřad Žleby, stavební úřad
Zámecké nám. 67, 285 61 Žleby

Výst. 1438/I9/Be -2
LadaBereczová
327398225
stavebni@ouz|eby,cz
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Účastník Ťízerll ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakIádajíjeho postavení jako
účastníka Ťizeni a důvody podání námitek. K nrámitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákonanepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmi obce a zájmi občanů obce. Osoba,
která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záméru v rozsahu, jakým může být její právo přímo
dotčeno.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním iizení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zámérem dotčen veřejný
zájem, jebož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Stavební uřad dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se ke všem podkladům roáodnutí ve
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zíkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zrĚni pozdějších
předpisů (dále jen "správní íád,) a to nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí 15 denní
zákonrté lhůty pro uplatnění námitek a připomínek, ve shora uvedené lhůtě v kanceláři
stavebního úřadu, Obecního úřadu Žteay ve dnech pondělí a středa, 8,00 - 11,30 a 12,30 -
16,30. hodin. Jinak po telefonické dohodě. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem
před vydáním roáodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této
lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíži ve smyslu zásady
koncentrace řizení.
Do podkladů roáodnutí mohou účastníci řízenínahlížetpruběžně před i během qýše stanovené
lhůty, do všech podkladů roáodnutí mohou pak nahlédnout ve lhůtě shora uvedené.

NecháJi se některy z úěastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

rfurm/
LadaBereczová
vedoucí stavebního uřadu

OBECNÍ ÚŘAD
STAVEBNÍ ÚŘAD

2B5 6l Žtgsv

Obdrží:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1) písm.a), b) a odst.2) písm.a), b) stavebního zákona
v souladu se zákonem é. 41612009 Sb. - jednotlivě:
ČPZ listribuce a.s. - stavebník,( koresp.adr,: ČrZ Distribuce a,s., Odbor Projekty, K. Nedělkovd,
Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň)
Obec Žleby -p.p.č. 966/2,]006, ]55/4, t55/3, t25/], ]83/], 168/12-vyjádření ze dne
7.5,20]9, rozhodnutí čj. 774/20]9, ze dne 3.7.20]9,

Povodí Labe -p.p,č,1027/], stanovisko čj. PLa/20]9/024853, ze dne 28.6.20]9,

SŽnC s.o. - p,p,č. ]30/5, st, 255 - stanovisko n.z. S 12047/U-350]]/20]9-SŽUC-OŘ-PHA -
OPS, ze dne ]9,7,20]9,
Lucie Novotná, V Chalupách78,ŽIeby 285 6I - st,p.č,17,

Ing. Roman Suchomel, Horní Chaloupky 18/10, 106 00 Praha I0 - pozemek st.p.č,l6/1,

Ing. Iva Suchomelová, Horní Chaloupky 18/10, 106 00 Praha I0 - pozemek st,p,č.16/1,
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Bohumil Stehlík, V Chalupáchzl3,285 6l ŽteUy - pozemek st,p.č.l6/2, l5/4,

Václav Kadeřávek, U Studanky 2II,285 et ŽteUy - pozemek st.p.č.l5/3,

Jana Kadeřávková, U Studanky 2It,285 6t Žleby - pozemek st.p,č.t5/3,

Marie Jáchimstálová, Oblouková 297185,405 02 Děčín - Staré Město - pozemek st.p,č.2}l,

Petr Kubita, Brožíkova 97313,405 02 Děčín - Nové Město - pozemek st.p,č,20l,

Stanislav Kubita, Pivovarská 818/6, 405 02 Děčín - Podmokly - pozemek st,p.č.2}l,

Jana Drtinová, Dlouhá Lhota l1,257 56 - pozemek st.p,č,202/2,

Miloslav Švec, Na Dtéňce 1549,530 03 Pardubice - Bílé Předměsti pozemek st.p.č.202/1,

Jan Matějka, Horušice 14,285 73 - pozemek st.p,č.270,

Ivana Matějková, Horušice 14,285 73 - pozemek st.p.č,270,

Miroslav Klíma, Hálkova 674114,288 02 Nymburk - pozemek p,p.č.l55/2,

Erika Klímová, Hálkova 674114,288 02 Nymburk - pozemek p,p.č.I55/2,

Milan Švihla, Milíčova 2030,250 82 Úvaly - pozemek p.p.č.154/2,

Emilie Švihlová, Na Vyhlíd ce I24, 285 6I Žleay - pozemek p,p, č, 1 5 4/2,

Dagmar Dabrowska, Kardašovská754ll9, 198 00 Praha 9 - pozemek st.p.č.l0/2,

Kamark, spol s.r.o, Karanská 277l39,108 00 Praha l0 - pozemek p.p.č.I55/26

vlastníci a správci inženýrslcych sítí
CETIN, a.s. -vyjádření čj.605506/19 ze dne 30,4.20]9,

VHS Vrchlice - Maleč a.s. - vyjádření čj. 0350/]9/TPČ ze dne 22.5.2019

GridServices s.r.o. - stanovisko zn.500]932080 ze dne ]0,6.20]9,

ČPPRO a.s. - vyjádření zn. ] 2 ] 39/] 9, ze dne 19,1 1 ,20 ] 9

České Radiokomunikace a.s. - vyjádření n.z. (IPTS/OS/2 3 3 ] 5 9/20 1 9, ze dne 1 9. ] 1 . 20 I 9

InfoTel s.r.o. - vyjádření č.ž. E006I98/]9, ze dne 24.4,20]9

Vodafone CzechRepublic a.s. -vyjádření n.z. MW9910]40550]4223], ze dne ]9.11.2019

T-Mobile CzechRepublice a.s. -vyjádření n.z, E45389/18, ze dne 13,]2.2018

MERO ČR a.s. - čj. 20]9/000313/], ze dne ]6.4,2019

ČO -Telematika a.s.-vyjádření čj, 12019]954], ze dne 19.11.2019

SNMMO, odb.OÚZ-stanovisko sp.zn.78655/2019-]]50-0ÚZ-PCE, ze dne 22.5.2019

dotčené orgóny
Městský uřad Cáslav, odbor školství, kultury a památkové péče vyjádření čj.
MěÚ/|0750/201g/ŠKP, spis,126/2019 _ pob, ze dne 26.4.20I9,
Městslcý uřad Čáslav, bdbo, životníňo prostředí- vyjádření čj, MěÚ/10754/2019/ŽP,
spis,6l/19, ze dne 3.5.2019
Městsk/ uřad Čáslav, odbor dopravy - vyjádření čj, MěÚ/]0753/201I/DOP, spis,1869/2019,
ze dne 23.4,2019
Dražni iňad- závazné stanovisko - čj. DUCR-42948/]9/Ka, sp,zn, MP-SOP1704/]9-2/Ka, ze

dne l2,8. 2019

na vědomí:

eÚeV ČR v.v.i. - čj, ARUP3í] ]/20]9, ze dne 29.4.2019

spis SÚ



Obecní úřad Žteby, stavebn_í úřad
Zámecké nám, 67, 285 61 Zleby

veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b), § 144 odst.6
správního řádu:

o osobám s vlastniclqmi nebo jinými věcný,rni právy k sousedním pozemlrům,

p.p.č.153/3 , I55l1, 17l11, I83ll, I72, 168110, 16715 ; st.p.č.1 l, 12,269, 199, I5l2,404; k.ú.
Zleby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obevní íňad ŽIeby - s prosbou o vyvěšení na uřední desce po dobu 1 5 dní a o podání
zprávy o datu qvěšení a sejmutí


