
Městský úřad Pec pod Sněžkou 
stavební odbor 
tel.: 499736249 
e-mail: stavebniurad2@pecpodsnezkou.cz 
 
č.j. SO – 111/20 – Ka                                             dne 3.6.2020 
vyřizuje: Ing. Denisa Kalousková 
 
žadatel 
ČEZ LDS s.r.o. 
IČ 01873237 
Duhová 1444/2 
140 00  Praha 4 
 
zplnomocněný zástupce 
TR systém s.r.o. 
IČ 08155691 
1. máje 213 
270 07  Mutějovice 

 

Oznámení zahájení územního řízení 
(veřejnou vyhláškou) 

 
Dne 30.4.2020 podala společnost ČEZ LDS s.r.o., IČ 01873237, Duhová 1444/2, 140 00, Praha 4, prostřednictvím 
zplnomocněného zástupce TR systém s.r.o., IČ 08155691, 1. máje 213, 270 07, Mutějovice (dále jen stavebník) žádost         
o vydání územního souhlasu ve věci „Posílení distribuční sítě ČEZ LDS v lokalitě Pec pod Sněžkou“, na pozemcích 
v kat. území Pec pod Sněžkou. 
 
Městský úřad Pec pod Sněžkou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona                 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu 
s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení ve věci vydání 

 
územního rozhodnutí o umístění stavby   

 
„Posílení distribuční sítě ČEZ LDS v lokalitě Pec pod Sněžkou“ 

 
Stavba je umístěna na pozemcích: 
p.p.č. 5/1  ostatní plocha                     MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, č. p. 230, 54221 Pec pod Sněžkou 
p.p.č. 7/7  ostatní plocha                    Fantastico s.r.o., Vítkova 631/7a, Karlín, 18600 Praha 8 
p.p.č. 13/13 ostatní plocha                     MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, č. p. 230, 54221 Pec pod Sněžkou 
p.p.č. 26/40     ostatní plocha                          Kubík Sněžka s.r.o., U Prašné brány 1090/2, Staré Město, Praha 1 
p.p.č. 26/19     ostatní plocha                          Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
p.p.č. 478/15 ostatní plocha  Fantastico s.r.o., Vítkova 631/7a, Karlín, 18600 Praha 8 
p.p.č. 478/22 ostatní plocha   MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, č. p. 230, 54221 Pec pod Sněžkou 
p.p.č. 644/6 ostatní plocha   MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, č. p. 230, 54221 Pec pod Sněžkou 
p.p.č. 799/7 ostatní plocha   MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, č. p. 230, 54221 Pec pod Sněžkou 
p.p.č. 870/2 ostatní plocha   MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, č. p. 230, 54221 Pec pod Sněžkou 
st.p.č. 435 zastavěná plocha a nádvoří Czech Elite Estate s.r.o., Týnská ulička 611/10, Staré Město, Praha  
katastrální území Pec pod Sněžkou 
 
Stavba obsahuje: 
Jedná se o nové podzemní kabelové vedení VN, které je provedeno 3x kabelem typu 22-AXEKVCEY 1X240/25 pro posílení 
elektrické distribuční soustavy. Celková délka vedení je 320 m. Ze stávající trafostanice TU_ 1521 povede nové zemní 
kabelové vedení po výše uvedených pozemcích a bude ukončeno na p.p.č. 7/7 v nové cílové trafostanici. 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení záměru, upouští v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání             
a ohledání na místě.  

mailto:stavebniurad2@pecpodsnezkou.cz


Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohou být uplatněny ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. 
 

Upozornění pro účastníky řízení: 
 
 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení mohou být v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona 
uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
Uvedená lhůta je současně lhůtou pro nahlížení do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, pro vyjadřování se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů 
dle § 36 odst. 1 správního řádu. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního odboru Městského úřadu v Peci pod Sněžkou ve dnech pondělí a 
středa v době 8 – 12, 13 – 17 hod, v ostatní dny po telefonické domluvě (tel. 499736249).  
 
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jeho totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, 
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle ustanovení § 33 zákona           
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

„otisk razítka“ 
 
                       Ing. Alena Adamcová 
          vedoucí stavebního odboru 
 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky, datové schránky) 
ČEZ LDS s.r.o., IČ 01873237, Duhová 1444/2, 140 00, Praha  
zplnomocněný zástupce: TR systém s.r.o., IČ 08155691, 1. máje 213, 270 07, Mutějovice 
Město Pec pod Sněžkou, IČ 00728181, Pec pod Sněžkou 230 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, datové schránky) 
Czech Elite Estate s.r.o., Týnská ulička 611/10, Staré Město,11000 Praha  
Fantastico s.r.o., Vítkova 631/7a, Karlín, 18600 Praha 8 
Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
Město Pec pod Sněžkou, IČ 00728181, Pec pod Sněžkou 230 
 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou 
 
Jedná se o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k dále uvedeným sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
p.p.č. 26/3, 22/18, 13/11, 22/15, 5/7, 13/14, 22/11, 22/4, 928, st.p.č. 7 se stavbou p.č. 137, st.p.č. 570 se stavbou č.p. 337, 
st.p.č. 652 se stavbou č.p. 355, st.p.č. 621/1 (rozestavěná stavba), st.p.č. 650 se stavbou č.p. 356 
 
Dotčené správní úřady (datové schránky):   
Správa KRNAP Vrchlabí, Dobrovského 3, Vrchlabí, OSS  
Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov 
 
 
Vyvěšeno: 3.6.2020       Svěšeno: 
 
 
 
 
Současně je listina zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 



 


