Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
odbor výstav by a územního plánování
n ám ě st í T. G . M a sary ka 38, 5 44 17 D v ů r Krá lo v é n ad Lab e m

Č. j.: VÚP/31568-11/3473-2011/wah

Dvůr Králové nad Labem, dne 29. srpna 2011

Oprávněná úřední osoba: Waldhauser Roman, tel.: 499 318 266, e-mail: waldhauser.roman@mudk.cz
Žadatel:

Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, zastoupena
společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ: 27714080, Salaš 99, 763 51 Zlín, dále zastoupena
Ing. Daliborem Nováčkem, nar. 09.07.1964, Jaroslava Ježka 792, 541 01 Trutnov 1
Účastníci řízení:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, obdržel žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby podzemní vedení sítě elektronických komunikací „Zvičina,
optický kabel 3GH_BTS_H_TU_TUZVI_OK“ v obci Třebihošť, místní části Zvičina, na pozemcích
pozemková parcela číslo 453/3 – trvalý travní porost a 453/5 – ostatní plocha v katastrálním území
Zvičina, kterou dne 17.06.2011 podal Ing. Dalibor Nováček, nar. 09.07.1964, bytem Jaroslava Ježka
792, 541 01 Trutnov 1, zastupující na základě plné moci společnost Michlovský – stavební s.r.o.,
IČ: 27714080, se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín, dále zastupující žadatele, kterým je společnost
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha
4 (dále jen „žadatel“). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný dle
ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den

úterý 04. října 2011 v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,
se sídlem na náměstí T. G. Masaryka 38 ve Dvoře Králové nad Labem (3. nadzemní podlaží, na konci
chodby vlevo od schodiště nebo výtahu, číslo dveří 351).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí u zdejšího stavebního úřadu v návštěvní dny (pondělí a středa
od 8:00 do 17:00 hodin), v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu,
se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.

Žadatel dle § 87 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 8 Vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, zajistí,
aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného
ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož
lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní jednání.
Zúčastní-li se veřejného jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Roman Waldhauser
referent odboru výstavby
a územního plánování
Správní poplatek:
Dle položky 18 písm. a) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, byl stanoven správní poplatek ve výši 1000,- Kč, variabilní symbol 8008005043, který je
žadatel povinen uhradit, a to buď osobně na pokladně Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,
poštovní poukázkou typu A na účet Město Dvůr Králové nad Labem (číslo účtu 187580614/0300,
konstantní symbol 0379), nebo převodem na účet Město Dvůr Králové nad Labem (číslo účtu
187580614/0300, konstantní symbol 0558).
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce:
Vyvěšeno dne: ...............................

Sejmuto dne: ...............................

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti)

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

Sejmuto dne: ...............................

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup)
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ROZDĚLOVNÍK:
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 85 odst 1 stavebního zákona (dodejkou):
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4,
zastoupena společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ: 27714080, Salaš 99, 763 51 Zlín
cestou zmocněnce
Nováček Dalibor, Ing., nar. 09.07.1964, Jaroslava Ježka 792, 541 01 Trutnov 1
Obec Třebihošť, IČ: 00278378, Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Klub českých turistů, IČ: 00505609, Archeologická 2256/1, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha 515
VUSS Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
České radiokomunikace a.s., IČ: 27444902, U Nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00
Praha 3
Dotčené orgány (dodejkou):
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17
Dvůr Králové nad Labem (OŽP/23147-11/3162-2011/spi ze dne 20.06.2011)
- ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, ochrana ZPF, ochrana lesa, odpadové hospodářství

VUSS Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 (7947/09936-ÚP/2010-1420
ze dne 14.10.2010) _kopie dokumentace přílohou

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541
03 Trutnov 3 _kopie dokumentace přílohou
K vyvěšení na úřední desku a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému potvrzení
a vrácení (dodejkou):
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové
nad Labem
Obec Třebihošť, IČ: 00278378, Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
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Situace stavby:
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