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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY
(BEZ JEDNÁNÍ)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako místně příslušný stavební
úřad dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) obdržel:
I. dne 15.06.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „VO Dolní Dehtov
– rekonstrukce v rámci obnovy distribuční sítě NN v lokalitě“ na pozemcích: stavební parcelní číslo
(dále jen „st.p.č.“): 13, 15, 106 a pozemkové parcelní číslo (dále jen „p.p.č.“): 111/1, 111/3, 111/6,
115/3, 116/2, 116/6, 120, 128/1, 131, 141/4, 199/3, 533/4, 534/1, 1024, 1032, 1033, 1034/2, 1047,
1067, 1072, 1073, 1137, 1156, 1158, v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Horní Dehtov;
II. dne 15.06 žádost s názvem „ohlášení odstranění“ pro stavbu s názvem „VO Dolní Dehtov –
rekonstrukce v rámci obnovy distribuční sítě NN v lokalitě“ na pozemcích: st.p.č. 9/1, 13, 15, 100
a p.p.č. 111/1, 111/3, 120, 128/1, 133/1, 141/4, 143, 146, 199/3, 204/2, 533/4, 534/1, 1034/2,
1034/3, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1077, 1080, 1137, 1155, 1156, 1158 v k.ú. Horní Dehtov,
která byla doplněna dne 03.08.2022 o žádost o projednání odstranění stavby v řízení o odstranění
stavby;
III. dne 01.08.2022 žádost o sloučení územního řízení a ohlášení odstranění stavby „VO Dolní Dehtov –
rekonstrukce v rámci obnovy distribuční sítě NN v lokalitě“.
Žádosti podala obec Třebihošť, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1 (dále jen „žadatel").
Stavební úřad na základě posouzení žádostí ve smyslu ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu rozhodl
usnesením poznamenaným do spisu MUDK-VÚP/90345-2022/hlb20644-2022 ze dne 12.09.2022 o spojení
územního řízení o umístění stavby s řízením o povolení odstranění stavby a dále vede společné řízení.
Účastníky řízení o této skutečnosti ve smyslu ustanovení § 76 odst. 3 správního řádu tímto vyrozumívá.
Stavební úřad, dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k vydání územního rozhodnutí,
podle ustanovení § 47 a § 140 správního řádu v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení zahájení společného řízení (územní řízení
o umístění stavby a řízení o povolení odstranění stavby) ve věci stavby s názvem:
„VO Dolní Dehtov – rekonstrukce v rámci obnovy distribuční sítě NN v lokalitě“
(dále jen "stavba")
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umístění stavby na pozemcích:
stavební parcela číslo: 13, 15, 106 v katastrálním území Horní Dehtov
pozemková parcela číslo: 111/1, 111/3, 111/6, 115/3, 116/2, 116/6, 120, 128/1, 131, 141/4, 199/3, 533/4,
534/1, 1024, 1032, 1033, 1034/2, 1047, 1067, 1072, 1073, 1137, 1156, 1158 v katastrálním území Horní
Dehtov
odstranění stavby na pozemcích:
stavební parcela číslo: 9/1, 13, 15, 100 v katastrálním území Horní Dehtov
pozemková parcela číslo: 111/1, 111/3, 120, 128/1, 133/1, 141/4, 143, 146, 199/3, 204/2, 533/4, 534/1,
1034/2, 1034/3, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1077, 1080, 1137, 1155, 1156, 1158 v katastrálním území
Horní Dehtov
Stavba obsahuje:
Umístění stavby SO 01 – nové kabelové vedení VO
Jedná se o nové zemní kabelové vedení CYKY 4Jx16 veřejného osvětlení včetně stožárů a svítidel. Kabelové
vedení bude v místech, kde bude docházet k souběhu s novým kabelovým vedením ČEZ Distribuce a.s.
(není předmětem této stavby) přiloženo k tomuto kabelovému vedení. V ostatních částech bude uloženo
samostatně. Celková délka kabelu bude 1706 m. Jako světelné zdroje budou použity LED svítidla.
Jako podpěry budou použity žárové zinkované stožáry výšky 6 a 7 m.
Nové stožáry stožár TYP A (1 ks)
třístupňový, výška nad zemí 7 m, výložník 1 m
stožár TYP B (24 ks)
třístupňový, výška nad zemí 6 m, výložník 1 m
stožár TYP C (10 ks)
třístupňový, výška nad zemí 6 m, bez výložníku
Odstranění stavby SO 02 – odstranění stávajícího nadzemního vedení VO
Jedná se o odstranění nadzemního vedení veřejného osvětlení, které je provedeno jedním holým vodičem
AlFe 16 v celkové délce 1 102 m. Dále budou demontovány stávající svítidla na stávajících sloupech
ČEZ Distribuce a.s. v počtu 13 ks.
Stavební úřad dále oznamuje, že upouští od ústního jednání, jelikož mu jsou dobře známy poměry v území
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovuje lhůtu, do kdy mohou účastníci
řízení o umístění stavby uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Tato lhůta je stanovena
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1
stavebního zákona přihlédnuto.
Dotčené orgány a účastníci řízení o povolení odstranění stavby mohou závazná stanoviska a námitky,
popřípadě důkazy uplatnit po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Účastníci řízení ve svých námitkách musí uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu (Odbor výstavby
a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, úřední dny pondělí, středa: 8:00 – 17:00 hod., úterý,
čtvrtek a pátek: 8 – 11:30 hod.).
Stavební úřad tímto ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení před vydáním
rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí bude vydáno nejdříve
5 pracovních dnů ode dne uplynutí výše uvedené lhůty stanovené pro možnost uplatnění námitek účastníků
řízení a stanovisek dotčených orgánů. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem
před vydáním územního rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné
v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace
řízení v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.
V souladu s ustanovením § 144 odst. 1 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kdy lze
v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou.
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To se netýká účastníků řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu
orgánu známi (tj. účastníků územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a)
stavebního zákona a účastníků řízení o povolení odstranění stavby dle ustanovení § 27 odst. 1 správního
řádu); těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě; jednotlivě se rovněž doručuje i dotčeným orgánům.
S ohledem na uvedené, stavební úřad dle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu a ustanovení § 87 odst. 1
stavebního zákona oznamuje zahájení společného řízení účastníkům dle ustanovení § 27 odst. 2 správního
řádu (tj. účastníkům územního řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a účastníkům
řízení o povolení odstranění stavby dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) veřejnou vyhláškou.
Při doručování písemnosti veřejnou vyhláškou, se v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu
patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce písemnost považuje za doručenou.
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (tj. účastníci územního řízení dle ustanovení
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků řízení, cítí
být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám
či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní předpis, mají
možnost se svého účastenství domáhat, a to písemnou formou adresovanou na stavební úřad.
O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena do okruhu účastníků,
rozhodne stavební úřad, a to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu.
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.
Poučení o námitkách v územním řízení podle ustanovení § 89 stavebního zákona:
(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona,
a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, 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 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) stavebního zákona, 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) stavebního zákona, 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.
(5) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 jsou tímto účastníci řízení poučeni.
(6) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů
nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li
k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci;
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to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných
práv.
Upozornění pro účastníky řízení, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou:
Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje
za doručenou.
Vypraveno dne 20.09.2022.
„otisk razítka“

Ing. Jana Holubcová
odborná referentka
Grafické přílohy:
Příloha č. 1 – Výřez z Katastrálního situačního výkresu SO 01 – Nové kabelové vedení VO
Příloha č. 2 - Výřez z Katastrálního situačního výkresu SO 02 – Odstranění stávajícího nadzemního vedení VO

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................

Sejmuto dne........................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obecní úřad Třebihošť tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení společného řízení – veřejné
vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu min. 15- ti dnů. Po sejmutí žádáme
o vrácení oznámení o zahájení společného řízení – veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení
a sejmutí, na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
Toto oznámení – veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského
úřadu Dvůr Králové nad Labem.
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Doručí se:
žadatel (datová schránka):
obec Třebihošť, IDDS: raza7dz
sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
účastníci společného řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 85
odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou, datová schránka):
Hedvika Kuncová, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Jiří Stránský, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zdeňka Stránská, Dolní Dehtov č.p. 6, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ing. Josef Mokrý, IDDS: 3zt3qw7
trvalý pobyt: Čelakovského č.p. 886, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zdeněk Mikeš, Dolní Dehtov č.p. 19, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Martin Stránský, IDDS: u2vbwur
trvalý pobyt: Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jitka Stránská, Dolní Dehtov č.p. 28, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ing. Zbyněk Dufek, IDDS: uwpiqeu
trvalý pobyt: Ohradní č.p. 1358/43, 140 00 Praha 4-Michle
Miroslav Karban, Čelakovského č.p. 1201, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jarmila Karbanová, Čelakovského č.p. 1201, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jan Grúz, Dolní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Květoslava Grúzová, Dolní Dehtov č.p. 22, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Petr Jonáš, Horní Dehtov č.p. 41, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Kryštof Gracík, Úhlejov č.p. 50, 507 71 Miletín
Josef Šorm, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ivanka Šormová, Dolní Dehtov č.p. 5, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8
sídlo: Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
Aleš Kracík, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ladislav Kracík, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Ludmila Kracíková, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Marie Kracíková, Dolní Dehtov č.p. 3, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Eliška Gracíková, Třebihošť č.p. 229, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
David Scháněl, Zahradní č.p. 488, 533 12 Chvaletice
účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu (účastníci územního řízení
podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)
(doručováno prostřednictvím veřejné vyhlášky):
vlastníci pozemků a staveb včetně osob s jiným věcným právem k těmto pozemkům:
pozemky stavební parcela číslo: 1, 2, 3/1, 3/2, 9/1, 9/2, 10, 11, 14, 16/1, 16/3, 51, 54, 55, 85, 86, 91, 93,
100, 119, 120, 122, 136, 140, 146 v k.ú. Horní Dehtov
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pozemky pozemková parcela číslo: 91, 92/1, 95/4, 101/1, 102, 105, 110, 111/5, 115/2, 130, 133/1, 133/2,
143, 146, 202/2, 204/2, 543/3, 722/3, 730/1, 730/2, 730/3, 734, 736, 1034/1, 1034/3, 1045, 1046, 1068,
1069, 1071, 1074, 1075, 1077, 1079, 1080, 1107, 1109, 1110, 1113, 1136, 1138, 1155, 1157 v k.ú. Horní
Dehtov.
Milan Nový, Jetelová č.p. 2857/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Vladimír Januška, Za Opusem č.p. 1228, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Petr Sixta, Za Opusem č.p. 1228, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Eva Sixtová, nábřeží Benešovo č.p. 2101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jaroslava Rejlová, Horní Dehtov č.p. 34, Třebihošť, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Jan Machura, Jungmannova č.p. 1403/18, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
vlastníci a provozovatelé sousedních staveb technické infrastruktury:
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IDDS: 5aea5jw
sídlo: Horní Lánov č.p. 61, 543 41 Lánov
dotčené orgány (datová schránka, interní sdělení):
obec Třebihošť, civilní ochrana, IDDS: raza7dz
sídlo: Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem 1
vyvěšeno na úřední desce:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem 1
Obecní úřad Třebihošť, úřední deska, Třebihošť č.p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
a.a.

Grafická příloha č.1 oznámení ze dne 15.09.2022 č.j. MUDK-VÚP/91402-2022/hlb20644-2022 – výřez z Katastrálního situačního výkresu SO 01 – Nové kabelové vedení VO

Grafická příloha č.2 oznámení ze dne 15.09.2022 č.j. MUDK-VÚP/91402-2022/hlb20644-2022 – výřez z Katastrálního situačního výkresu SO 02 – Odstranění stávajícího nadzemního vedení VO

