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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Žadatel: O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4,
kterého zastupuje ELTODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00
Praha 411, podal dne 9.12.2014 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Luštěnice DSLAM, přípojka NN“ v Luštěnicích, část obce Zelená, na pozemku: parc.č. 5013/1, 5014/16
v k.ú. Luštěnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala předepsané náležitosti a spolu s přílohami tak
neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, vyzval stavební úřad žadatele
k jejímu doplnění a současně usnesením č.j. 1830/2015/odst/TORE ze dne 21.1.2015 územní
řízení přerušil. žádost byla doplněna dne 17.3.2015.
Druh a účel umísťované stavby:
přípojka elektro NN – zajištění dodávky elektrické energie provozu sítí elektronických
komunikací
Popis stavby a technické řešení:
Přípojka elektro NN v Luštěnicích, část obce Zelená, bude umístěna na pozemku: parc.č. 5013/1,
5014/16 v k.ú. Luštěnice.
Přípojka elektro bude vedena z pojistkové skříně SS-R406 na pozemku parc.č. 5014/16 v k.ú.
Luštěnice kabelem CYKY 4x10 mm2 směrem na sever na pozemku parc.č. 5014/16 v k.ú.
Luštěnice v zeleném pásu podél stávajícího oplocení až do nového pilíře RE+SP na pozemku
parc.č. 5013/1 v k.ú. Luštěnice vedle nových telekomunikačních skříní DSLAM a InCa.
Telekomunikační skříně DSLAM a InCa jsou součástí veřejné technické infrastruktury sítí
elektronických komunikací a nejsou součástí tohoto územního řízení. Délka přípojky elektro
bude cca 130 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Území dotčeného vlivy stavby se nevymezuje, přípojka elektro nemá ochranné pásmo.
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K umístění stavby vydaly závazná stanoviska, vyjádření, nebo jiná opatření tyto dotčené orgány:
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko č.j.
ODSH 253-280/2014-24/34 ze dne 15.9.2014 – souhlasí bez podmínek
 ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav souhlasné závazné stanovisko Ev.č. MB-788-2/2014/PD ze dne 14.10.2014 - bez podmínek
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – vyjádření č.j. ŽP-336.226475/2014, ze dne 25.9.2014
 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství: stanovisko
orgánu ochrany přírody č.j. 133498/2014/KÚSK, spis.zn. SZ-133498/2014/KÚSK/Pt ze dne
17.9.2014
 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství: vyjádření
k projektové
dokumentaci
stavby
č.j.
133474/2014/KÚSK,
spis.zn.
SZ133474/2014/KÚSK/2 ze dne 24.9.2014
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 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. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde
o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

30. dubna 2015 (čtvrtek) v 13:30 hodin.
Místo konání: Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení
stavebního úřadu - kancelář č. 21, 2. patro, vedlejší budova Magistrátu - věž.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému
nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební
a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin,
v jiné dny po předchozí domluvě).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání
veřejného ústního jednání na místě stavby v Luštěnicích, část obce Zelená.
Účastníci řízení:
O2 Czech Republic a.s., Obec Luštěnice, Bořivoj Hofman, Radovan Paulus, Jan Hagara, ČEZ
Distribuce, a. s.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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.
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Tomáš Repta
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce Luštěnice, na jejímž území je záměr umístěn, a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá
Boleslav, se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění
písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad – podatelna
Obecní úřad Luštěnice
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Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
ELTODO, a.s., IDDS: t3vcec7
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Bořivoj Hofman, Jana Palacha č.p. 1095, 293 01 Mladá Boleslav
Radovan Paulus, Spojovací č.p. 970, 547 01 Náchod
Jan Hagara, Havlíčkova č.p. 1115, 547 01 Náchod
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Dotčené orgány:
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

