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V Chrasti dne:
Vypraveno dne:

15.01.2019
17.01.2019

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje na základě plné moci PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z
Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
(dále jen "žadatel") podal dne 28.11.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod
názvem:
Honbice, 325/1-knn-Zdeněk Váňa; IV-12-2016924
(kabelové vedení nn)
na pozemcích p.p.č. 62/2 (zahrada), 327/1 (ostatní plocha), 379 (ostatní plocha), 392/2 (ostatní plocha),
325/1 (zahrada) v katastrálním území (dále „k.ú.“) a obec Honbice. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Stavba obsahuje:
Připojení nového odběrného místa (dále OM) pro budoucí novostavbu rodinného domu na p.p.č. 325/1
k.ú. Honbice. Z trafostanice CR_0982 (dále „TS“) se vybuduje nové kabelové vedení nn 1-AYKY
3x120+70 mm2 v délce cca 160 m (délka trasy 153 m). Z TS povede kabel protlakem pod komunikací
(327/1) a následně v zeleném pásu podél komunikace (379, 392/2) k pozemku p. Z.Váni p.p.č. 325/1.
Nový kabel bude zaústěn do nové pojistkové skříně SS200/NKE1P-C, která bude umístěna na pozemku
p.p.č. 325/1 na hranici s pozemkem p.p.č. 392/2 a st.p.č. 41. Kabel bude sloužit jako rezerva pro novou
zástavbu na pozemku p.p.č. 118/3.
Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
16 dnů ode dne převzetí oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu
Chrast, úřední dny pondělí a středa od 8:00-11:00 a 11:30-16:30 hodin; v ostatní dny po telefonické
dohodě).
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí a stavební úřad v uvedené věci dává účastníkům společného řízení možnost se vyjádřit
k podkladům rozhodnutím dle § 36 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, protože po stanovené
lhůtě 16 dnů, pakliže dotčené orgány neuplatní závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
stavební úřad ve věci rozhodne kladně.

Ing. Jiřina Šmejdová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
žadatel
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
v zastoupení
PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, zmocněný
k přejímání písemností
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
Obec Honbice, IDDS: yt4b2n5
sídlo: Honbice č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Zdeněk Váňa, Turovská č.p. 209, 538 63 Chroustovice
Obec Honbice, IDDS: yt4b2n5
sídlo: Honbice č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Obec Honbice, IDDS: yt4b2n5
sídlo: Honbice č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
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Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
Jana Budinská, Honbice č.p. 29, 538 62 Hrochův Týnec
Jiří Budinský, Honbice č.p. 29, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Kotilová, Stíčany č.p. 4, 538 62 Hrochův Týnec
Zdeněk Lukeš, Honbice č.p. 37, 538 62 Hrochův Týnec
Blanka Lukešová, Honbice č.p. 37, 538 62 Hrochův Týnec
Jarmila Mikulecká, Honbice č.p. 32, 538 62 Hrochův Týnec
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP, IDDS: 3y8b2pi
sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Honbice, silniční správní úřad pro místní komunikace, IDDS: yt4b2n5
sídlo: Honbice č.p. 49, 538 62 Hrochův Týnec
Příloha:
Zastavovací situace
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