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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Tereza Domorázková, IČO 04084063, Olšanská č.p.
2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterou zastupuje Libor Křepelka, IČO 70662941, Mašovice č.p. 49,
Dolní Hořice, 391 55 Chýnov
(dále jen "žadatel") podal dne 10.12.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

RVDSL1817_C_P_MRSV16-MRSV1HR_OK., č. stavby 110 10-070 765
na pozemku parc. č. 1097, 1135/89, 1460/1, 1472/1 v katastrálním území Dobřív. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Druh a účel umisťované stavby:
Projektová dokumentace řeší modernizaci pevné sítě elektronických komunikací provozovanou
investorem stavby v obci Dobřív a to výstavbu vysokorychlostní sítě.
Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:
Bude zřízen nový vysunutý DSLAM typu SIS 750 HD180 s měřením (mDSLAM MRSV16)
o vnějších rozměrech 120/35/95sm (v/h/š) - plastový pilíř. Ten nahradí stávající síťový rozvaděč
typu InCa 7/8 umístěný na okraji obce ve směru od Mirošova na pozemku p.č. 1097 v kat. území
Dobřív (vlastníci Ing. Rudolf Jedlička a Stanislav Jedlička) u rohu oplocení zahrady u č.p. 127. Na
všechny stávající metalické kabely, které vedou do a z tohoto síťového rozvaděče budou napojeny
v zemních spojkách stop kabely, které budou ukončeny v novém DSLAMu.
Z rozvaděče bude optický kabel veden pravým odvodňovacím příkopem silnice II/117 (směr obec
Dobřív) na p.p.č. 1460/1 v kat. území Dobřív (vlastník Plzeňský kraj, právo hospodařit s majetkem
Správa a údržba silnic p.o.). Na první křižovatce bude pokračovat vpravo po pravé straně místní
komunikace na p.p.č. 1472/1 v kat. území Dobřív (vlastník obec Dobřív). Na úrovni st.p.č. 717
přejde komunikaci kolmo na druhou stranu a pokračuje po druhé straně komunikace až k č.p. 119,
kde zahne vlevo a poté kolmo přejde p.p.č. 1135/89 v k.ú. Dobřív (vlastník obec Dobřív) kde se
napojí na stávající elektronickou komunikační síť, která vede z RSÚ Mirošov (MRSV:BS:1)
umístěnou v č.p. 83, ul. Skořická.
Dále bude pro DSLAM zřízena elektrická přípojka kabelem typu CYKY 4x10, který bude vyveden
z pojistkové skříně umístěné na betonovém sloupu vedle připojovaného rozvaděče. Kabel NN bude
uložen do země v kabelové chráničce typu Hekaplast 40/32mm. Ta bude přiložena do trasy
stávajících komunikačních kabelů v délce cca 3m.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Pozemky zasažené umístěním stavby - parc. č. 1097, 1135/89, 1460/1, 1472/1 v katastrálním území
Dobřív.
- Pozemky dotčené vlivem stavby z důvodu vzdálenosti stavby menší než 2 m od hranic těchto
pozemků, dále možné dočasné omezení příjezdů na pozemky v době výstavby - st. p. 192, 285, 288,
367, 368, 369, 370, 371/1, 394, 426, 485, 573, parc. č. 1099, 1100, 1101/3, 1135/1, 1135/14, 1135/15,
1135/19, 1135/20, 1135/23, 1135/24, 1135/25, 1135/26, 1135/38, 1135/49, 1135/51, 1135/64,
1135/65, 1135/80, 1135/82, 1135/85, 1135/88 v katastrálním území Dobřív.
Projektovou dokumentaci vypracoval Libor Křepelka, zodpovědný projektant Ing. Jan Dvořák,
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0101249, datum 12/2018

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, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny Po
a St 7:30 - 16:30).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 192, 285, 288, 367, 368, 369, 370, 371/1, 394, 426, 485, 573, parc. č. 1099, 1100, 1101/3,
1135/1, 1135/14, 1135/15, 1135/19, 1135/20, 1135/23, 1135/24, 1135/25, 1135/26, 1135/38,
1135/49, 1135/51, 1135/64, 1135/65, 1135/80, 1135/82, 1135/85, 1135/88 v katastrálním území
Dobřív.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dobřív č.p. 145, č.p. 271, č.p. 227, č.p. 3, č.p. 318, č.p. 342, č.p. 350, č.p. 119, č.p. 365, č.p. 361,
č.p. 418 a č.p. 415.
Stanoviska dotčených orgánů:
1. Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, MeRo/1577-1/OŽP/18 ze dne 11.4.2018,
MeRo/287/OŽP/18 ze dne 7.2.2018.
2. Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování, č.j. MeRo/131/OST/19
ze dne 24.1.2019.
3. Obecní úřad Dobřív, č.j. 169/18 ze dne 19.4.2018.
4. Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, č.j. MeRo/10499/OD/18 Bra ze dne 5.10.2018,
MeRo/406/OD/18 Bra ze dne 11.1.2018.
5. Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, č.j. MeRo/104/OŠK/18/ Koh ze dne
15.1.2018.

Poučení:
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se oznámení způsobem podle § 144 odst. 6
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o zahájení řízení se
doručuje žadateli, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b),
jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení se písemnost oznamuje veřejnou vyhláškou.
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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. Každý, kdo činí
úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu
současné činit úkony jen jedna osoba.

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Janová v.r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Miroslava Vágnerová

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
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

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

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Účastníci územního řízení (dodejky):
Libor Křepelka, IDDS: tp3jcqn
Obec Dobřív, IDDS: 8jpay42
Účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 192, 285, 288, 367, 368, 369, 370, 371/1, 394, 426, 485, 573, parc. č. 1099, 1100, 1101/3,
1135/1, 1135/14, 1135/15, 1135/19, 1135/20, 1135/23, 1135/24, 1135/25, 1135/26, 1135/38,
1135/49, 1135/51, 1135/64, 1135/65, 1135/80, 1135/82, 1135/85, 1135/88 v katastrálním území
Dobřív.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dobřív č.p. 145, č.p. 271, č.p. 227, č.p. 3, č.p. 318, č.p. 342, č.p. 350, č.p. 119, č.p. 365, č.p. 361,
č.p. 418 a č.p. 415.

Dotčené správní úřady:
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Dobřív, IDDS: 8jpay42
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

