Městský úřad Pec pod Sněžkou
Stavební odbor
tel.: 499736249
e-mail: stavebniurad1@pecpodsnezkou.cz
č.j. : SO – 365/20 – Ad
oprávněná úřední osoba: Ing. Alena Adamcová

Pec pod Sněžkou dne 16.2.2021

žadatel
CETIN a.s.
IČ 04084063
Českomoravská 2510/19
19000 Praha 9 – Libeň
zplnomocněný zástupce
BOHEMIATEL s.r.o.
IČ 60491515
Libušská 210
14200 Praha 4

Návrh výroku rozhodnutí
(zjednodušené územní řízení)
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Pec pod Sněžkou, stavební odbor (dále jen 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), posoudil v územním řízení žádost společnosti CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 – Libeň, podanou dne
15.12.2020 prostřednictvím zplnomocněného zástupce společnosti BOHEMIATEL s.r.o., IČ 60491515, Libušská 210, 14200
Praha 4, zastoupené na základě plné moci Richardem Plačko, K.V. Raise 165, 38451 Volary, o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby ve zjednodušeném řízení podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení
I. vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu,
územní rozhodnutí o umístění stavby

Modernizace sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotčené pozemky
p.p.č. 756
kat. území Velká Úpa 2

ostatní plocha

vlastník MARS TEAM, s.r.o., V lázních 45/7, Malá Chuchle, 15900 Praha 5

Druh a účel stavby:
Připojení nového volně stojícího plastového rozvaděče PEPS693 novými HDPE trubkami s optickým kabelem. Délka kabelového vedení je cca 25 m.
Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:
Trasa nového kabelového vedení začíná v bodě napojení na stávající kabelové vedení na p.p.č. 756 v blízkosti hranice se
sousední p.p.č. 755/2. Trasa je vedena podél hranice se sousední p.p.č. 755/2, po cca 5 m je trasa odkloněna od hranice a
vedena podél hranic p.p.č. 1166, dále přibližně rovnoběžně s hranicí se sousední p.p.č. 1120 do místa nové rozpojovací
skříně SR. Souběžně bude v části trasy uloženo vedení NN.

II. stanoví následující podmínky:
1.
2.
3.

4.
5.

Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 756, kat. území Velká Úpa 2, tak jak je zakresleno v polohopisné situaci stavby
v měřítku 1:250, která je součástí dokumentace předložené k územnímu řízení.
Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 94 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Stavba bude řešena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití, a aby současně splnila
základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie. Tyto požadavky musí
stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.
Budou respektována stávající podzemní a nadzemní vedení, zařízení a sítě včetně jejich ochranných pásem. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude splňovat podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků technické infrastruktury.
Stavebník je ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, případně oprávněné organizaci, svůj záměr a umožnit mu
provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace
uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dnů předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracoviště zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce nebo osoba zodpovědná za provádění
prací ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu osobně,
nebo prostřednictvím obecního úřadu obce.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je společnost CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 – Libeň.
Upozornění
Námitky účastníků řízení proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku
na úřední desce.
Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr v rozporu s jejich rozhodnutím.
Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti němu odvolat a
následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu v Peci pod Sněžkou, stavebního odboru, ve dnech pondělí a
středa v době 7 -12 hod, 13 -17 hod, v ostatní dny po telefonické dohodě (tel. 499736249).

Vyvěšeno dne ………………..……..

Sejmuto dne ………………………..

Příloha : grafické vyjádření záměru

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona (dodejky, datové schránky):
CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 – Libeň
zplnomocněný zástupce: BOHEMIATEL s.r.o., IČ 60491515, Libušská 210, 14200 Praha 4
zastoupený na základě plné moci Richardem Plačko, K.V. Raise 165, Volary, 384 51
Město Pec pod Sněžkou, IČ 00278181, Pec pod Sněžkou
MARS TEAM, s.r.o., V lázních 45/7, Malá Chuchle, 15900 Praha 5
Dotčené orgány (datové schránky):
Správa KRNAP Vrchlabí, odbor státní správy
Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

