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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
PRETON spol. s r.o., IČO 44962002, Pod lomem č.p. 1592/12, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
(dále jen "navrhovatel") podal dne 23.11.2016 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Litohlavy, lokalita Pod Vršíčkem - sítě elektronických komunikací CETIN a.s.
na pozemku parc. č. 1095/1 dle KN (dle p. p. k. 1366/2), 1095/13, 1095/22, 1095/59, 1095/76, 1095/77,
1095/78, 1110/5, 1149/10 v katastrálním území Litohlavy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentace stavby řeší pokládku telekomunikačních kabelů v části obce Litohlavy. Lokalita
bude napojena ze stávajícího SR 41/3/19/000, který se nachází v těsné blízkosti napojované lokality.
Celková délka výkopů bude 750 m.
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, 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, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny Po a St 7:30 16:30).
Dle ust. § 86 odst. 6 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných katastru nemovitostí.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům dle ust. § 85 odst. 2 písm. b):
Pozemková parcela č. 1095/14, 1111/2, 1110/3, 1149/3 dle KN (dle p. p. k. 1107/2), 1095/24,
1095/28, 1095/75, 1095/5, 1095/13, 1363, 1095/3, 1095/25, 1095/29, 1095/31, 1095/33,
1095/37, 1095/39, 1095/47, 1095/51, 1095/60, 1095/61, 1095/62, 1095/80, 1095/82, 1095/83,
1095/85, 1095/86, 1095/87, 1095/88, 1095/27, 1095/81, 1095/43, 1095/90, 1095/42, 1095/70,
1095/73, 1095/74, 1095/40, 1095/69, 1095/38, 1095/45, 1095/68, 1095/91, 1095/44, 1095/71,

1095/26,
1095/35,
1095/84,
1095/48,
1095/46,
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1095/72, 1095/23, 1095/79, 1095/32, 1095/34, 1095/64, 1095/65, 1095/36, 1095/66, 1095/67, 1095/41,
1095/89, 1095/30, 1095/63 v katastrálním území Litohlavy.
Vydaná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí dotčených orgánů:
•

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01
Rokycany - sdělení ze dne 21.9.2016 pod zn. MeRo/5039/OŽP/16, závazné stanovisko ze dne
13.1.2017 pod zn. MeRo/257-1/OŽP/17.

•

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1 –
vyjádření ze dne 9.1.2017 pod spis. zn. MeRo/113/OD/17 Ant, č.j. dokumentu MeRo/283/OD/17.

•

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany - závazné stanovisko ze dne
26.8.2016 pod č.j. HSPM-4343-2/2016 RO.

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve stanovené lhůtě. Účastníci mají právo
vyjádřit v řízení své stanovisko.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, 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.

Otisk úředního razítka
Ing. Radka Janová v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Bc. Lada Štvánová
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě umožňující

V elektronické podobě umožňující
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dálkový přístup zveřejněno od:

dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

..............................

....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Účastníci dle § 85 odst. 1 písm. a, b) a dle odst. 2 a) stavebního zákona (dodejky)
PRETON spol. s r.o., IDDS: tza7dt9
Obec Litohlavy, IDDS: 85bbrfr
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
CREDIT ALLIANCE , SE, IDDS: afsyz7h
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Dle ust. § 86 odst. 6 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných katastru nemovitostí.
Účastníci dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Pozemková parcela č. 1095/14, 1111/2, 1110/3, 1149/3 dle KN (dle p. p. k. 1107/2), 1095/24, 109526,
1095/28, 1095/75, 1095/5, 1095/13, 1363, 1095/3, 1095/25, 1095/29, 1095/31, 1095//33, 1095/35,
1095/37, 1095/39, 1095/47, 1095/51, 1095/60, 1095/61, 1095/62, 1095/80, 1095/82, 1095/83, 1095/84,
1095/85, 1095/86, 1095/87, 1095/88, 1095/27, 1095/81, 1095/43, 1095/90, 1095/42, 1095/70, 1095/48,
1095/73, 1095/74, 1095/40, 1095/69, 1095/38, 1095/45, 1095/68, 1095/91, 1095/44, 1095/71, 1095/46,
1095/72, 1095/23, 1095/79, 1095/32, 1095/34, 1095/64, 1095/65, 1095/36, 1095/66, 1095/67, 1095/41,
1095/89, 1095/30, 1095/63 v katastrálním území Litohlavy.
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
1
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Obec Litohlavy, IDDS: 85bbrfr

