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

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín-Děčín 
IV-Podmokly, 
kterou zastupuje společnost: SB projekt s.r.o., IČO 27767442, Kasárenská č.p. 4063/4, 
695 01  Hodonín 

(dále jen "žadatel") podala dne 26.6.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby: 

"Javorník, Vysoká, UO_0143 - kNN, DTS" 
 

na pozemcích st. p. 120, 121, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 137, 131, 130, 128, 127, 125, 
123, 119, parc. č. 1181/1, 1011, 1018, 1026, 1027, 1042, 1043, 1056/1, 1057, 1065, 1066, 
1074, 1075, 1183, 934, 963, 973, 974, 983, 984, 990, 1001, 1010, 1182 v katastrálním území 
Javorník u Vysokého Mýta, 419/1, 419/3, 421/3, 422/2 v k.ú. Příluka, st. 52, 409, 405/1, 406 
v k.ú. Podhořany u Nových Hradů. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 
- Kompletní rekonstrukce stávajícího vedení nn, které bude nahrazeno zemním kabelovým 

vedením. Stávající odběratelé budou přepojeni. Na stávající trafostanici dojde k výměně 
pojistkových spodků, svodů, výměně rozvaděče, trafostanice bude odrezena a nově 
natřena. Dojde k výměně uzemnění. 

 

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, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a připomínky do 

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavebního úřadu a územního 
plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, úřední dny Po a St 7,30  - 17,00 hod). 

V souladu se zněním § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“) mají 
účastníci územního stavebního společného řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, 
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vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění před jeho vydáním. 
Se všemi podklady se bude možné seznámit a případně k nim vyjádřit své stanovisko ve lhůtě 5 
dnů od uplynutí výše uvedené lhůty k podání námitek a připomínek. Po dané možnosti 
seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí stavební 
úřad ve věci následně rozhodne. V této souvislosti však stavební úřad upozorňuje, že ve 
správních řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které mohou 
účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto 
ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci 
a uplatnit tak nové námitky či připomínky. 

 
Ve výše uvedené lhůtě předloží žadatel doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- 
Kč. Správní poplatek lze uhradit převodem na účet Města Vysokého Mýta, č.ú.: 19-
1327611/0100, variabilní symbol: 2121361, specifický symbol: 0429412020. 

 

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. 
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. 
Na řízení o umístění výše uvedené stavby se vztahují ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozd. předpisů. 
Oznámení o zahájení územního řízení se účastníkům řízení doručuje podle stavebního zákona. 
Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr 
uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručí veřejnou vyhláškou 
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozd. předpisů. 
 
„otisk razítka“ 

  
 
 
  
Ing. Luboš Karmín 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: 22.7.2020   Sejmuto dne: 7.8.2020 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Příloha: koordinační situační výkres C.3.1. 
 
Obdrží: 
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky, IDDS) 
SB projekt s.r.o., IDDS: y55zcpp 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky, IDDS) 
Obec Javorník, IDDS: vu7a4tq 
Obec Příluka, IDDS: v77a92f 
Obec Leština, IDDS: zqea4xe 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, IDDS) 
Obec Javorník, IDDS: vu7a4tq 
Obec Leština, IDDS: zqea4xe 
Eva Horáčková, Lipoltice č.p. 126, 533 64  Lipoltice 
Milena Pokorná, Lidická č.p. 899, Žichlínské Předměstí, 563 01  Lanškroun 
Jiří Ohnoutek, Lomená č.p. 286, Zbuzany, 252 25  Jinočany 
Ing. Libor Ohnoutek, Nad Havlem č.p. 1408/12, 140 00  Praha 4-Krč 
Josef Šplíchal, Durychova č.p. 1388/12, Nový Hradec Králové, 500 12  Hradec Králové 12 
Ing. Kateřina Kreminová, K Višňovce č.p. 2443, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Ing. František Drahoš, Rašínova č.p. 279, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Miloslava Drahošová, Rašínova č.p. 279, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Lukáš Trunec, Vysoká č.p. 20, Javorník, 566 01  Vysoké Mýto 
Hana Chaloupecká, Mikulovice č.p. 86, 530 02  Pardubice 2 
Jaroslav Víšek, Horní Sloupnice č.p. 258, 565 53  Sloupnice 
Stanislav Malý, Jiráskova č.p. 972, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
František Holomek, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Květa Holomková, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Pavel Holomek, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Darina Holomková, Jiráskova č.p. 268, 538 54  Luže 
Ing. Josef Šimáček, Glinkova č.p. 1657/10, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Ing. Zdeňka Šimáčková, Glinkova č.p. 1657/10, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Ivana Malá, Jiráskova č.p. 972, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Marie Hažlinská, V Peklovcích č.p. 813, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Stanislav Salášek, Vysoká č.p. 8, Javorník, 566 01  Vysoké Mýto 
Kamila Vodehnalová, Morašice č.p. 142, 569 51  Morašice u Litomyšle 
Dana Marková, Horova č.p. 223, Žichlínské Předměstí, 563 01  Lanškroun 
Mgr. Miroslava Bakešová, Slunečná č.p. 237, 533 72  Moravany u Holic 
Luboš Kyncl, Vysoká č.p. 4, Javorník, 566 01  Vysoké Mýto 
DiS. Pavel Jekl, Ctětín č.p. 68, 538 25  Nasavrky 
Sylvie Jeklová, Ctětín č.p. 68, 538 25  Nasavrky 
Alexandr Blinka, Vysoká č.p. 1, Javorník, 566 01  Vysoké Mýto 
Ing. Milan Kopic, Jiřího Potůčka č.p. 251, Trnová, 530 09  Pardubice 9 
Jitka Kopicová, Jiřího Potůčka č.p. 251, Trnová, 530 09  Pardubice 9 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
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Soňa Hudcová, Nový Ples č.p. 16, 551 01  Jaroměř 1 
Josef Stoklasa, Dlouhá č.p. 123, 549 81  Meziměstí u Broumova 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich: 
parc.č. 1000/2, 1056/2 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta 
  
dotčené orgány (dodejky, IDDS) 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, památková péče, 
B. Smetany č.p. 92, Město, 566 32  Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01  Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a  správních agend, B.Smetany č.p. 92, Město, 
566 01  Vysoké Mýto 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, IDDS: x4cbvs8 
 
vyvěšení na úřední desku: 

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 32  Vysoké Mýto 
k vyvěšení na úřední desku Obec Javorník, IDDS: vu7a4tq 
k vyvěšení na úřední desku Obec Příluka, IDDS: v77a92f 
k vyvěšení na úřední desku Obec Leština, IDDS: zqea4xe  
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