
Městský úřad Pec pod Sněžkou 
stavební odbor 
tel.: 499736249 
e-mail: stavebniurad1@pecpodsnezkou.cz 
 
č.j. SO – 49/19 – Ka                                           dne 11.3.2019 
vyřizuje: Ing. Denisa Kalousková 
 
žadatel 
Kubík Energo s.r.o. 
IČ 05612314 
Jungmannova 25/13  
Nové Město 
110 00  Praha 1 
 
zplnomocnění zástupce 
ING services CZ s.r.o. 
IČ 27554856 
Strážní 168 
Volanov 
541 01  Trutnov 

 

Oznámení  
 zahájení územního řízení 

(veřejnou vyhláškou) 

 
Dne 2.11.2018 podala společnost Kubík Energo s.r.o., IČ 05612314 Jungmannova 25/13, 110 00 Praha 1, prostřednictvím 
zplnomocněného zástupce ING services CZ s.r.o., IČ 27554856, Strážní 168, Volanov, 541 01, Trutnov (dále jen stavebník) 
žádost o vydání územního souhlasu ve věci „C – 12 – 700002 Pec pod Sněžkou – OD Sněžka – KNN“.  
 
Stavební úřad zkonstatoval, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu a podle § 96 odst.5 stavebního 
zákona rozhodl usnesením č.j.  SO – 371/ 18 – Ka  ze dne 20.2.2019 o provedení územního řízení.  
 
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 (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   

 

„C – 12 – 700002 Pec pod Sněžkou – OD Sněžka - KNN“ 
 
 
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. 26/2     ostatní plocha                          Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, Staré Město, 11000 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 LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Závišova 66/13, Vinohrady,  
     14000 Praha 4 
katastrální území Pec pod Sněžkou 
 

mailto:stavebniurad1@pecpodsnezkou.cz


Stavba obsahuje: 
Z nově vybudované trafostanice v OD Sněžka ve vlastnictví investora budou vytaženy kabely NN typu AYKY 3x240+120 
mm2 do rozpojovacího pilíře SR502. Trasa vede z nové TS v OD Sněžka v proluce mezi OD Sněžka a apartmánovým 
domem Svatý Vavřinec, kde před místní komunikací se stočí severovýchodním směrem. Po 15 m přejde vozovku p.p.č. 
799/7 a to protlakem délky 13 m. Na druhé straně vozovky bude pokračovat v chodníku až ke křižovatce u domu č.p. 337. 
Dále povede podél místní komunikace p.p.č. 644/6 v pozemku p.č. 13/13 kde po cca 95 m přejde protlakem tuto místní 
komunikaci. Dále povede po druhé straně místní komunikace v pozemku p.č. 478/22 do rozpojovacího pilíře SR502 
umístěného na pozemku st.p.č. 7/7. 

 
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.  
 
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) 
Kubík Energo s.r.o., IČ 05612314 Jungmannova 25/13, 110 00 Praha 1 
zplnomocněný zástupce: ING services CZ s.r.o., IČ 27554856, Strážní 168, Volanov, 541 01, Trutnov 
Město Pec pod Sněžkou, IČ 00728181, Pec pod Sněžkou 230 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, datové schránky) 
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Závišova 66/13, Vinohrady, 14000 Praha 4 
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: 
parc.č. 22/15, 5/1, 5/7, 7/7, 13/12, 13/13, 13/14, 22/11, 22/17, 26/19, 478/15, 644/1, 644/6, 799/7, 870/2, 928, parc.č.st. 7 se 
stavbou p.č. 137, parc.č.st. 435 se stavbou č.p. 139, parc.č.st. 570 se stavbou č.p. 337 a parc.č.st. 621/1 (rozestavěná 
stavba)  
 
Dotčené správní úřady (datové schránky):   
Správa KRNAP Vrchlabí, Dobrovského 3, Vrchlabí, OSS  
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, Trutnov 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 11.3.2019       Svěšeno: 
 
 
 
 
 
 
Současně je listina zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 


