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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Klešice, IČO 15054195, Klešice č.p. 101, 538 03 Heřmanův Městec
(dále jen "žadatel") podala prostřednictvím starostky obce Marie Staré dne 21.1.2021 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby:
veřejné osvětlení v obci Klešice
na pozemcích st. p. 39/1 a 74, parc. č. 7/22, 74/13, 74/14, 103/15, 522, 523/1, 526/1, 526/27, 528/1,
554/1, 554/3, 556/1, 556/9, 556/11, 558/1, 581/1, 581/2, 581/3, 583/1, 583/2, 583/3, 584, 604, 610, 612 v
katastrálním území Klešice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Veřejné osvětlení - bude provedeno nové LED osvětlení místních komunikací, komunikací III. tříd a
chodníků v obci Klešice.
-

-

Ze stávajícího rozvaděče RVO1 v nice v obvodové zdi stavby č.p. 4 (na pozemku č.parc. 39/1) bude
provedeno zemní vedení kabelu pro VO. Jedna větev povede východním směrem pozemkem č.parc.
554/3 a následně krajem místní komunikace (pozemek č.parc. 554/1) až ke státní silnici č.III/3424
(pozemek č.parc. 526/1), kde bude na stávajícím sloupu č. 06 na pozemku č.parc. 604 ukončena. V
trase tohoto vedení dojde k odbočení na další komunikaci na pozemku č.parc. 7/22. V celé trase
budou umístěny nové sloupy B1 až B11 se svítidly LED 30W. V této trase bude veden kabel ke
stožáru A1 vybudovaného v severní části pozemku č.parc. 554/3 a dále pak od stožáru B2 dojde k
propojení se stávajícím svítidlem 02 na pozemku č.parc. 583/1 u severní části rodinného domu č.p.
119.
Z rozvaděče RVO1 bude vedena další větev zemního kabelu pro umístění stožárů A2 až A8 se
svítidly LED 47W. Kabel bude veden ve střední části obce západním směrem v pozemcích č.parc.
583/3 a 583/1, dále pak od lávky, která je umístěna přes potok Podolka, jižním směrem podél
státní silnice č. III/3423 (pozemek č.parc.584) až na pozemek č.parc. 556/11, kde bude ukončen
stožárem B12 se svítidlem LED, 30W .
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Od stožáru A4 umístěného v jižním rohu pozemku č.parc. 556/1 v křižovatce státní silnice č.III/3423
a místní komunikace (na pozemku č.parc. 556/1) bude pokračovat zemní vedení tak, že bude
kopírovat místní komunikaci při její východní straně (pozemky č.parc. 556/1, 528/1) a před
železničním přejezdem v severní části pozemku č.parc. 528/1 bude ukončen stožárem. V této trase
budou umístěny stožáry B21 až B31 s LED svítidly 30W. Od stožáru B25 bude zemní kabel propojen
se stávajícím svítidlem veřejného osvětlení před rod. domem č.p. 22.
Z nového rozvaděče RV02 před rodinným domem č.p. 52 (pozemek č.stp. 74) bude zemní kabel
veden pozemkem č.parc. 522 jednak severozápadním směrem k pozemku č.parc. 352/41, kde bude
ukončen na stožáru B34 a jednak opačným směrem k novému stožáru v jižní části pozemku č.parc.
523/1. V této trase budou na stožárech B34, B33 a B32 umístěna svítidla LED, 30W.
Ve stávající trase osvětlení podél státní silnice č.III/3424 (směr Heřm. Městec - Pardubice) bude
doplněn před rod. domem č.p. 50 nový stožár č. A15 s osvětlením LED 47W. Od stávajícího stožáru
VO 04 před rod. domem č.p. 17 bude veden v trase zemní kabel před rodinný dům č.p. 115 , kde
bude umístěn stožár A16 s LED svítidlem 47W. Následně bude zemní kabel protlakem pod státní
silnicí a pozemkem č.parc. 583/2 propojen se stávajícím svítidlem na stávajícím stožáru před
pozemkem č.parc. 7/8 u rodinného domu č.p. 63.
Demontáž - bude demontováno 17 paticových a bezpaticových stožárů a 2 kusy výbojkových svítidel
umístěných na stávajících sloupech NN spolu se stožáry a svítidly bude demontováno bezdrátové
zařízení veřejného rozhlasu, které bude následně nově instalována nové stožáry.

Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu velmi dobře známy poměr v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od
ústního jednání a ohledání na místě. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky do
17.3.2021.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Heřmanův Městec, úřední dny pondělí od
12,00 - 17,00 a středa od 8,00 - 13,00 hodin).
Po uplynutí termínu pro uplatnění námitek bude mít stavební úřad shromážděny veškeré podklady
potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci a že účastníci řízení podle ustanovení § 36 odst. 3 správního
řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5
pracovních dnů. Následně, pokud podklady rozhodnutí nebudou doplněny, bude ve věci rozhodnuto.

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 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
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pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
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.

otisk razítka

Zdeňka Chmelíková
pověřená vedením stavebního úřadu

Tato veřejná vyhláška musí být zveřejněna po dobu 15-ti dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: …………………………………..
Sejmuto dne: …………………………………..
………………………………………….
Razítko a podpis orgánu,
který vyvěsil a sejmul.
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Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona a účastníci řízení podle § 85 odst. 1 b)
stavebního zákona
Obec Klešice, IDDS: gzpbsxb
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Cetin a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce a.s., IDDS:fgdetem
V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se
účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona oznámení o zahájení řízení a
další úkony v řízení doručují veřejnou vyhláškou. Účastníci se identifikují označením pozemků
evidovaných v katastru nemovitostí, které budou dotčeny vlivem záměru.
Účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) jsou vlastníci následujících pozemků:
stp.č. 21/1, 22, 23, 26, 25, 27/1, 28, 29/2, 11/2, 31/2, 31/3, 97, 62/1, 66, 72, 69, parc. č. 352/48, 356/53,
356/48, 45/3, 85/2, 79, 74/1, 17/11, 561/7, 561/1, 93, 1, 7/15, 591, 244/25, 244/52, 7/3
dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Chrudim, IDDS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pak se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, DI Chrudim, IDDS: ndihp32
MěÚ Chrudim, odbor ŽP, odbor dopravy IDDS: 3y8b2pi
Pro zveřejnění na úřední desce obdrží:
MěÚ Heřmanův Městec – sekretariát
Obecní úřad Klešice

