Městský úřad Proseč
Hospodářsko-správní odbor
náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
__________________________________________________________________________
Č.j. 311-3/2019-328/R
V Proseči dne 2.10.2019
Vyřizuje: Bc. Pavel Raba
Tel. 469321246, 468005022
E-mail: stavebni@prosec.cz
PODA a.s., IČO 25816179, 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Společnost PODA a.s., IČO 25816179, 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, zastoupená dle písemné plné moci Janem Stojaspalem, DiS., Staré Město 85, 569 32
Staré Město (dále jen „žadatel“), dne 17.6.2019 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby –
„Kabelové rozvody COMA s.r.o. v Proseči – I. a II. etapa“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. :
I. Etapa – parc.č. 341/2, 343, 1912, 339, 338/1, 1907, 1905/3, 335/3, 333/4, 1886/1,
1886/2, 520/3, 518, 468/1, 470, 469 a 1899 v k.ú. Proseč u Skutče;
II. Etapa – parc.č. 1927/2, 1886/2, 1887/3, 1887/1, 1910, 1950, 1896/5, st.184, st.185, 64,
2106, 73, 2070/1, 2070/3, 2070/2, 604/4 a 469, vše v katastrálním území Proseč u
Skutče, a dále na pozemcích parcela číslo 2621/10, 2621/16, 2584/1 a 2621/54, vše
v katastrálním území Záboří u Proseče.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Trasy vedení optických kabelů (sítě elektronických komunikací – dále jen „SEK“) jsou
navrženy za účelem zajištění vysokorychlostního internetu v obci Proseč. Jsou rozděleny do
dvou etap, a to:
I. Etapa – celková délka trasy 843 m, tato trasa je vedena podél nové kanalizace
dokončené v roce 2017 a je vedena s ohledem na nejmenší dovolené vzdálenosti
od vedení inženýrské sítě při souběhu a křížení s těmito sítěmi. V celé délce trasy
I. etapy byla položena při výstavbě kanalizace chránička, do které bude SEK
zavedena.
II. Etapa – celková délka trasy 583 m, je zvolena tak, aby zbytečně nezatěžovala zeleň a
nenarušila komunikace a je vedena s ohledem na nejmenší dovolené vzdálenosti
od stávajících vedení inž. sítí při souběhu a křížení s těmito sítěmi.

Celková délka trasy, včetně odboček k jednotlivým nemovitostem, je 1 426 m, potrubí
z materiálu HD PE 40/34 mm, mikro HD PE 12/8 mm a HD PE 14/10 mm. Do těchto trubek
budou zafoukány optické kabely v počtu dle potřeby optické sítě. V trase kabelových rozvodů
jsou zahrnuty přípojky a případné rezervy, a to v počtu 8 ks přípojek a 1 ks rezerva.
Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu /dále jen stavební zákon/, v platném znění, a místně příslušný
podle § 11 odst. 1 písm. b) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“), oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští
stavební úřad od ústního jednání a stanovuje lhůtu pro uplatnění námitek a závazných
stanovisek nejpozději do

4. listopadu 2019.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě
důkazy, uplatnit ve lhůtě shora uvedené, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu MěÚ Proseč (úřední dny pondělí
8.00 – 17.00 hod. a středa 8.00 – 16.00 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě).
Stavební úřad oznamuje, že shromáždil podklady pro rozhodnutí ve věci a sděluje
účastníkům řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před
vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve lhůtě
pro uplatnění námitek, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, 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.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě;
k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
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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 výše
50 tisíc korun 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 řízení 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.
Bc. Pavel R a b a
vedoucí HS odboru

Obdrží :
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona – doručení jednotlivě
(dodejka+osobní předání):
Společnost PODA a.s., IČO 25816179, 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, zastoupené dle písemné plné moci Janem Stojaspalem, DiS., Staré Město 85, 569 32
Staré Město,
Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – doručení jednotlivě (osobní
předání +ISDS+dodejky):
Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, provoz Chrudim
Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
SANTÉ – výroba obuvi s.r.o., IČO 25922149, Zábořská 112, Záboří, 539 44 Proseč
Ing. Tomáš Barvínek, Ke koupališti 170, 251 67 Pyšely
Ing. Martin Novák, Bezděz 28, 472 01 Bezděz
Dagmar Odvárková, náměstí Dr. Tošovského 64, 539 44 Proseč
Helena Soukalová, náměstí Dr. Tošovského 64, 539 44 Proseč
Jan Stejskal, náměstí SNP 1118/10, Černá Pole, 613 00 Brno
Zdeňka Stejskalová, náměstí SNP 1118/10, Černá Pole, 613 00 Brno
Helena Švarcová, Škrábkových 883/16, Letňany, 199 00 Praha 9
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Monika Talafous Zemanová, Štursova 1297/39c, Komín, 616 00 Brno
Lia Vávrová, Langrova 832/35, Slatina, 627 00 Brno
Josef Adámek, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Mgr. Zdenka Adámková, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Albín Halamek, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Libuše Halamková, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Zdenka Kašparová, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Petr Myschak, Rybenská 261, 539 44 Proseč
František Tlustý, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Marie Tlustá, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Josef Tlustý, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Marie Tlustá, Rybenská 261, 539 44 Proseč
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou:
Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:
Vlastníci pozemku parc.č. st.34/1, st.117, st.119, 341/1, 344, 346/1, 347/1, 348/2, 520/4,
520/7, 520/8, 351/11, 351/10, 354, 356/3, 356/8, 356/1, 468/2, 517/1, 472, st.378, st.368,
648/2, 604/1, 604/8, 604/2, 646, 684/2, st.467, 333/2, 333/1, st.153, st.154, st.155, 37, st.168,
38, st.168, st.170, st.558, st.516, 351/2, 356/4, 355 a 435/2 v k.ú. Proseč u Skutče a vlastníci
pozemku parc.č. 2621/31, st.444, st.387 a 2701 v k.ú. Záboří u Proseče.
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstká 626, 537 01 Chrudim
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Dotčené orgány (ISDS+osobní předání):
MěÚ Chrudim - odbor ŽP
- odbor dopravy
- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče – úsek památkové péče
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Územní odbor
Chrudim, Dopravní inspektorát
MěÚ Proseč, silniční správní úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, jakož i
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:

………………..

Sejmuto dne: …………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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