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VEŘ E J N Á VYH LÁ Š KA
Oznámení o zahájení územního řízení
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), IČ 04084063, se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost TEMOTELEKOMUNIKACE a.s., IČ 25740253, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10, která dále
kterou dále zastupuje Ing. Dalibor Nováček, bytem J. Ježka 792, 541 01 Trutnov, doručovací adresa Na
Kopečku 141, 541 01 Trutnov (dále jen „žadatel"), podala dne 11.12.2015 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby podle §79 odst. 1 stavebního zákona na stavbu s názvem
„TM3C_7_LO_H_Kopanina2_OK, Sobotka – Dolní Bousov, optický kabel“
umístěnou na pozemcích:
K.ú. Dolní Bousov: st.p.č. 331/3, 391, p.p.č. 1237/6, 1839/1, 1952, 1210/5, 1237/4
K.ú. Osek u Sobotky: p.p.č. 551/6, 594/2, 598/1, 595/2, 347/26, 551/20, 555/3, 347/21, 555/1, 602
K.ú. Kdanice: 482/2, 452, 73/20, 446/2, 67, 446/1, 495/1, 476, 478, 482/1, 483, 485, 496, 498/3, 498/8
Jedná se o umístění podzemního vedení elektronických komunikací (optického kabelu) pro poskytování
služeb elektronických komunikací. Součástí záměru je výměna vedení technické infrastruktury v
navazujících úsecích ve stávající trase metalických kabelů, která v souladu s ust. § 79 odst. 2 s) stavebního
zákona nevyžaduje územní rozhodnutí. Projektovou dokumentaci s datem 11/2015 vypracoval Ing. Dalibor
Nováček, autorizovaný inženýr, ČKAIT 0601668.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Sobotka - stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a jako
stavební úřad příslušný podle rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j. MMR-837/2014-83/133 ze dne
16.1.2014, oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, upouští v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání, a zároveň
stanovuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do
20. 1. 2016.
Poučení účastníků řízení podle § 89 odst. 1 - 4 stavebního zákona:
(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků
řízení 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 a námitky
účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
(2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží.
(3) 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.
(4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru
v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c),

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.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu Sobotka ve dnech
pondělí a středa, 8-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. Nechá-li se některý z
účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby je
účastník nebo jeho zástupce povinen předložit průkaz totožnosti.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.
Protože se jedná o záměr umisťovaný převážně na území, ve kterém je vydán územní plán, a zároveň o
záměr zasahující do území několika obcí, bude oznámení o zahájení řízení a ostatní písemnosti v souladu s
ust. § 87 odst. 3 doručovány účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách
příslušných obecních úřadů. Obci se doručuje jednotlivě. Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) se
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Ing. Ludmila Ajchlerová
referentka stavebního úřadu Sobotka

Otisk úředního razítka
Doručí se:
Jednotlivě:
- účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, kterými jsou:
a) žadatel, příp. jeho zástupce
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Ing. Dalibor Nováček, Na Kopečku 141, 541 01 Trutnov
Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
Město Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
Obec Osek, Osek 25, 507 43 Sobotka
Veřejnou vyhláškou:
- účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou:
a) 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,
Proclima 23 spol. s r.o., IČ 42715270, Tovární 341, 294 04 Dolní Bousov
VOP Dolní Bousov, spol. s r.o., IČ 62959531, Tovární 785, 294 04 Dolní Bousov
DOBOS s.r.o., IČ 25139801, Tovární 784, 294 04 Dolní Bousov
Město Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov
Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
Hůlka Miroslav, Osek 22, 507 43 Sobotka
Procházková Věra, J. Glazarové 585, 507 43 Sobotka
Lhota Stanislav, Pelíkovice 53, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Kolner Josef, Luční 114, 277 15 Tišice
Kolner Pavel, Kdanice 23, 507 43 Sobotka
Správa železniční dopravní cesty, OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
Správa silnic KHK, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 brno
CETIN a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Vlastníci st.p.č. 893, 333, 390, 395/2, 395/1 a p.p.č. 1237/7, 1210/3, 1210/2 v k.ú. Dolní Bousov, p.p.č. 601
a 555/2 v k.ú. Osek u Sobotky, p.p.č. 65 a 41/2 v k.ú. Kdanice
Dotčené orgány :
Městský úřad Jičín, úřad územního plánování, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor dopravy, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
MěÚ Jičín, odbor inv. výstavby a údržby města, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
MěÚ Jičín, odbor živ. prostředí, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Hasičský záchranný sbor KHK, úz. odbor Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414
Magistrát města Mladá Boleslav, odb. stavební a rozvoje města, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá
Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odb. dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 61, 293 01
Mladá Boleslav
Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odb. úz správy majetku Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odb. úz správy majetku Praha,
Hradební 12/722, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Dále se doručí:
MěÚ Dolní Bousov, nám. T.G.Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov – k vyvěšení na úřední desku
OÚ Osek, Osek 25, 507 43 Sobotka, – k vyvěšení na úřední desku

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu min. 15 dnů na úřední desce MěÚ Sobotka, MěÚ Dolní
Bousov a OÚ Osek a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední
desce MěÚ Sobotka se písemnost považuje za doručenou těm účastníkům řízení, kterým se doručuje
veřejnou vyhláškou.
Vyvěšeno:

Sejmuto:

