Městský úřad Vysoké Mýto

odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
PSČ 566 01
spis.zn.:
č.j.:
spis. znak
vyřizuje:
tel:

MUVM/086466/2021
MUVM/090524/2021
328.1
Petr Machata
465 466 167

Vysoké Mýto, dne 29.11.2021

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická č.p. 874/8
405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IVPodmokly,
kterou zastupuje společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274, Strojnická
č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen "žadatel") podal dne 11.11.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
"Tisová - přeložka VN3879 k UO_0903"
(číslo stavby investora IZ-12-2001855)
v obci Tisová
na pozemcích parc. č. 718/15, 718/17, 721/1, 722/6, 2091, 2092, 2093, 2094, 2103, 2113,
2114, 2115, 2116 v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Přeložku venkovního vedení VN 35kV mimo území plánované zástavby.
Popis stavby:
Jedná se o změnu trasy venkovního vedení VN 35kV. Stávající odbočka z linky VN3879 od
sloupu č. 17 na pozemku parc. č. 2116 po sloup č. 7 na pozemku parc. č. 721/1 bude
demontována a nově nahrazena vedením které povede od sloupu č. 18 na pozemku parc.
č. 2114 po pozemcích parc. č. 2114, parc. č. 2113, parc. č. 2094, parc. č. 2091, parc. č.
718/15, parc. č. 722/6 až na pozemek parc. č. 721/1 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta, kde se
vedení ukončí na měněném sloupu č. 7. Celková délka trasy nového vedení VN 35kV je
650m. Délka trasy demontovaného vedení je 465m.
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, 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") a
místně příslušný podle ustanovení § 11 odst.1 písm. b) 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, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
29.12.2021.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavebního úřadu a územního
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plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, úřední dny Po a St 7,30 - 17,00 hod, mimo úřední
dny po tel. dohodě).
Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady
pro vydání rozhodnutí, po výše uvedeném termínu tj. od 30.12.2021, po dobu sedmi dnů,
v kanceláři č. 302 stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, 566 32
Vysoké Mýto-Město a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů. Po dané možnosti seznámení se s podklady pro rozhodnutí a
vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí stavební úřad ve věci následně rozhodne.
Žadatel stavebnímu úřadu předloží do dne 29.12.2021 následující podklady nezbytné pro
řádné posouzení podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
•

Doklad o provedené úhradě správního poplatku ve výši 1.000,- Kč. Správní poplatek je
možné uhradit na účet Městského úřadu Vysoké Mýto zřízeného u KB, číslo účtu 191327611/0100, variabilní symbol 2121361, specifický symbol 0864662021, nebo
osobně v pokladně Městského úřadu Vysoké Mýto. Správní poplatek byl vyměřen podle
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 17 odst. 1 písm. e) 1.000,- Kč.

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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 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.
Příloha:
1 x volně zmenšená koordinační situace (výkres č. C 2 dokumentace stavby) 1 list A3

„Otisk razítka“

Ing. Luboš Karmín v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úředních deskách Městského úřadu Vysoké Mýto a
Obecního úřadu Tisová po dobu plných 15 dnů, tj. den vyvěšení a sejmutí se nepočítá,
15. dnem nastávají účinky doručení.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Tato písemnost byla zveřejněna na elektronické úřední desce na adrese:
www.................................................................. dne: ……………………………………………….

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

Obdrží:
účastníci řízení – osoby známé (doručení prostřednictvím poštovních služeb - dodejky, IDDS)
Energomontáže Votroubek s.r.o., IDDS: k9spr3m
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Ladislav Doležal, Riegrova č.p. 1773, 560 02 Česká Třebová 2
Luboš Doležal, Jehnědí č.p. 73, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Karel Duchoslav, Ležáků č.p. 674, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Anna Hyhlíková, Čs. armády č.p. 2365, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Milan Makalouš, Oucmanice č.p. 58, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IDDS: w7gvu47
Obec Tisová, IDDS: sqrbnp7
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ladislav Mikulecký, Tisová č.p. 9, 566 01 Vysoké Mýto
Ludmila Mikulecká, Tisová č.p. 9, 566 01 Vysoké Mýto
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7
účastníci řízení – osoby neznámé (doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního
řádu)
vlastník pozemku parc. č. 2095 v k. ú. Tisová u Vysokého Mýta – osoba neznáma (dědic po
zemřelém panu Josefu Menclíkovi, narozenému dne 29.10.1944, zesnulému dne 30.8.2021,
naposledy bytem Tisová č.p. 113, 566 01 Vysoké Mýto)
dotčené orgány (doručení prostřednictvím poštovních služeb - dodejky, IDDS)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01
Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, úřad územního
plánování, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto
k vyvěšení na úřední desku (dodejky, IDDS)
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto
Obecní úřad Tisová, IDDS: sqrbnp7
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