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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje Ing. Miroslav Mergl, nar. 8.10.1962, Cerekvice nad Loučnou 177, 569 53  
Cerekvice nad Loučnou 

(dále jen "žadatel") podal dne 25.7.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

LITOMYŠL, NOVÁ VES - TS, KVN, KNN - M ĚSTO LITOMYŠL 
 

na pozemku parc. č. 817/2, 817/18, 817/31, 817/42 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st. p. 548, 
549, 551, 553, 578, 579, 590, parc. č. 715/3, 715/9, 715/14, 715/23, 715/24, 822/6, 822/7, 822/8, 822/10, 
822/12, 822/17, 822/19, 822/22, 822/23, 822/27, 822/29, 822/35, 822/37, 822/39, 822/40, 822/51, 822/54, 
822/55, 822/56, 822/57, 822/58, 4039/8 v katastrálním území Nová Ves u Litomyšle. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 
NA STÁVAJÍCÍM OCELOVÉM STOŽÁRU VEDENÍ VN BUDE UMÍSTĚN NOVÝ ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ S NOVÝM 
KABELOVÝM SVODEM VN. STÁVAJÍCÍ HOLÉ VEDENÍ ZŮSTANE BEZE ZMĚN. NOVĚ BUDOU PROVEDENY 
SVODY K ÚSEKOVÉMU ODPÍNAČI. 

NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN BUDE VYBUDOVÁNO OD STÁVAJÍCÍHO PODPĚRNÉHO BODU Č. 57 AŽ K 
PLÁNOVANÉ NOVÉ KOMPAKTNÍ KIOSKOVÉ POCHOZÍ TRANSFORMOVNĚ PRO 35 KV TYPU DTS 35KV, 630 KVA 
- UF 3036 O ROZMĚRECH 2,98 X 3,58 M A VÝŠKY 2,8 M. 

NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN BUDE PROVEDENO KABELEM TYPU 3 X 35-AXEKVCE 1 X 120/16 MM2.  

Z NOVÉ TRAFOSTANICE BUDE VYBUDOVÁNO PĚT NOVÝCH KABELOVÝCH VÝVODŮ ULOŽENÝCH V ZEMI. 
NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN BUDE PROVEDENO KABELY 1-AYKY 3 X 120+70 MM2 A 1-AYKY 3 X 240+120 
MM2 A BUDE SLOUŽIT PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ODBĚRATELŮM 

  

 

 Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, 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 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na 
místě na den 

30.8.2013   v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování 
Městského úřadu Litomyšl, úřední dny: doporučujeme využít pondělí a středu: 8:00-11:30 hod a 12:30-
17:00 hod; v ostatní dny po předchozí dohodě). 
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Upozornění - vyjádření k podkladům rozhodnutí:                              . 
Odbor výstavby a územního plánování dává účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
před vydáním rozhodnutí, které se předpokládá po 5 dnech od výše stanoveného termínu ústního jednání 
(§ 36 odst. 3 správního řádu). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 577, parc. č. 822/38, 4039/7 v katastrálním území Nová Ves u Litomyšle, parc. č. 4587/2 v 
katastrálním území Pohodlí 

  
 

Poučení: 

Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky územního řízení ve smyslu § 85 
stavebního zákona jedná s žadatelem-stavebníkem (ČEZ Distribuce, a. s.), s obcí, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl, Obec Čistá); dále stavební úřad do okruhu účastníků 
územního řízení zahrnul vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a 
ty, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Česká republika, České Radiokomunikace 
a.s., Jiří Vacek, Lenka Vacková, AGROMEGA spol. s r.o., COMLET, s. r. o., MERKURIA UNION, 
s.r.o., Město Litomyšl), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (Telefónica 
Czech Republic, a.s., VČP Net, s.r.o., a vlastníci pozemků st. p. 577, parc. č. 822/38, 4039/7 v 
katastrálním území Nová Ves u Litomyšle, parc. č. 4587/2 v katastrálním území Pohodlí).  

Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis (Základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody, T. G. Masaryka č.p. 653, 570 01  Litomyšl-Město) stavební úřad tímto informuje o zahájení 
řízení. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. 

Dle § 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu. 

Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona 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 překračují rozsah a nesplňují 
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 

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. 

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 
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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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu 
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 
 
 
 
 
 
  
Ing. Josef Filipi 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 
v z. Hana Nováková 
  
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: .........................................   Sejmuto dne: ............................................ 
 
Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:  

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716  
http://www.cista.info/cz/menu/48/elektronicka-uredni-
deska/ 

 
 
 
 
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 
 
Obdrží: 
navrhovatelé (doručenky) 
Ing. Miroslav Mergl, Cerekvice nad Loučnou č.p. 177, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 
ostatní účastníci (doručenky) 
 Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7 
 sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle  
Město Litomyšl, IDDS: x4cbvs8 
 sídlo: Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl-Město 
 
ostatní účastníci (doručeny) 
Linda Dudychová, Komenského nám. č.p. 1046, 570 01  Litomyšl-Město 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
 zastoupení pro: Česká republika, , ,  
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 
Jiří Vacek, Pohodlí č.p. 18, 570 01  Litomyšl 
Lenka Vacková, Pohodlí č.p. 18, 570 01  Litomyšl 
AGROMEGA spol. s r.o., IDDS: wfvjwy6 
 sídlo: Tyršova č.p. 237, 570 01  Litomyšl-Město 
COMLET, s. r. o., IDDS: fzywbz7 
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 sídlo: Zámecká č.p. 223, 570 01  Litomyšl-Město 
MERKURIA UNION, s.r.o., IDDS: phz58zk 
 sídlo: Šafaříkova č.p. 717/20, 500 02  Hradec Králové 2 
 
 
ostatní účastníci (veřejná vhláška) 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
 sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: VČP Net, s.r.o., Pražská třída č.p. 485/3, Kukleny, 500 04  Hradec Králové 4 

vlatníci pozemků st. p. 577, parc. č. 822/38, 4039/7 v katastrálním území Nová Ves u Litomyšle, parc. č. 
4587/2 v katastrálním území Pohodlí 

  
  
dotčené orgány (doručenky) 
Městský úřad Litomyšl, IČO 276944, odbor životního prostředí, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  
Litomyšl-Město 
Městský úřad Litomyšl, IČO 276944, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 
570 01  Litomyšl 
Obecní úřad Čistá, IDDS: wx2a4j7 
 sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 
Ministerstvo obrany, IČO 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice 
 
  
ostatní na vědomí (veřejná vyhláška) 
základní organizace ochránců přírody, T.G.Masaryka č.p. 653, 570 01 Litomyšl-Město 
 
k vyvěšení na úřední desce (doručenky) 
Obecní úřad Čistá, Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 
Městský úřad Litomyšl, odbor vnitřní správy a obrany 
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