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K vyvěšení na úřední desku:
-

-

Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce č.p. 983, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Magistrát města Pardubic, internetová deska: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/su.html

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
UPC Česká republika, s.r.o., IČO 562262, Závišova 502, Nusle, 140 00 Praha 4, kterou na základě
plné moci zastupuje Ing. Stanislav Marhold, IČO 44462948, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň 1
(dále jen "žadatel") podal dne 31. 12. 2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Elektronická komunikační síť UPC, Pardubice, Dubinská"
Pardubice, Studánka, Dubinská
na pozemcích parc. č. 409/175, 409/176, 409/179, 409/244, 414/33, 414/34, 473, 475 v katastrálním
území Studánka. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavbu elektronických komunikací spočívající v uložení dvou HDPE trubek pr. 40 mm
pro zafouknutí optického kabelu. Délka kabelové trasy bude cca 785 bm.
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 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"), oznamuje, že podle § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního
jednání, protože mu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 – ti dnů ode dne doručení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa
8,00 - 11,00, 13,00 - 17,00 hodin).
Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí v kanceláři č. 221, stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44,
Pardubice a vyjádřit se k nim podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 10 dnů ode dne skončení 15-ti denní lhůty pro uplatnění
námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Po uplynutí této lhůty
k vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad ve věci rozhodne.
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1230, 1229, 1225, 1226, 1148, 1173, 1218, parc. č. 409/246, 409/272, 409/192, 409/194 v
katastrálním území Studánka
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pardubice, Studánka č.p. 754, č.p. 751, č.p. 749, č.p. 750, č.p. 723, č.p. 732 a č.p. 748
Poučení:
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
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.
Příloha: situace

Miroslav Klapka
referent stavebního úřadu
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Obdrží:
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona (dodejky):
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, kterou na základě plné moci zastupuje
Ing. Stanislav Marhold, IDDS: kg9fafz
sídlo: V. Nezvala č.p. 1329, 565 01 Choceň 1
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) staveb. zákona (dodejky):
Městský obvod Pardubice III, IDDS: 5pmbyi2
sídlo: Jana Zajíce č.p. 983, Studánka, 530 12 Pardubice 12
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (dodejky):
Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, U Divadla č.p. 828, 530
21 Pardubice-Staré Město
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu
sídlo: Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95
sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12
EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Fastport a.s., IDDS: de6d3nc
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d
sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 2, 532 13 Opatovice nad Labem
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1230, 1229, 1225, 1226, 1148, 1173, 1218, parc. č. 409/246, 409/272, 409/192, 409/194 v
katastrálním území Studánka
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pardubice, Studánka č.p. 754, č.p. 751, č.p. 749, č.p. 750, č.p. 723, č.p. 732 a č.p. 748
dotčené orgány (dodejky):
Úřad městského obvodu Pardubice III, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: 5pmbyi2
sídlo: Jana Zajíce č.p. 983, 530 12 Pardubice 12
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice 2
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32
sídlo: Rožkova č.p. 2757, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS:
hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
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