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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Pyšel, IČO 00290254, Pyšel č.p. 120, 675 71 Náměšť nad Oslavou,
kterého zastupuje Ing. Pavel Kratochvíl, IČO 12426857, Věžní č.p. 4709/8, 586 01 Jihlava 1
(dále jen „žadatel“) podal dne 24.02.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Optická síť Pyšel
Rozvod trubek HDPE - 1. etapa
na pozemku parc. č. 5/2, 23/1, 67/3, 1291/1, 1420/1, 1420/6, 2964/3, 2964/6, 2964/29, 2985/18, 2988/117 v
katastrálním území Pyšel. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Nové trubky HDPE Optické sítě Pyšel budou vedeny v prostoru budoucího chodníku, ve stávajícím
chodníku a ve volném terénu podél oplocení zahrad po jedné straně komunikace III/3906 a po obou
stranách místních komunikací. připojení rodinných domů („RD“) umístěných na druhé straně místních
komunikací bude provedeno křížením místní a účelové komunikace, provedeným řízeným podvrtem
a překopem dle stávajícího stavu vozovky.
Nové trubky HDPE budou ukončeny v nově osazených kabelových komorách KK2.1, KK3.1
a oceloplechových sloupcích SB1.1, SB 1.2, SB2.2, SB3.2 umístěných v prostoru stavby jednotlivých
částech obce. Z kabelových komor („KK“) budou vedeny přípojky k jednotlivým RD. Přípojky budou
provedeny trubičkami HDPE, uloženými ve společné kabelové chráničce s trubkami HDPE hlavní trasy
a rezervy nebo v kabelové chráničce v samostatné trase přípojek bez souběhu s trubkou HDPE hlavní
trasy, jen s rezervou. V zastavěné části obce Pyšel budou připojeny RD a to ponecháním volného konce
trubičky HDPE na hranici pozemku u oplocení zahrady RD. Při této stavbě nedojde k dotčení
soukromých pozemků rozvodem trubiček HDPE — přípojek k RD a k dalším objektům v obci. Na kraji
stavby v zastavěném území obce budou ponechány rezervy - volné konce trubiček HDPE pro případné
budoucí připojení nového rozvodu trubek HDPE v sousedních lokalitách. Nové trubičky HDPE budou
v budoucnu napojeny na nový rozvod přívodních trubek HDPE přivedených ze sousedních obcí.
Údaje o projektovaných kapacitách: 3311 m výkopů (trasa), 12 000 m trubek HDPE, 2 ks kabelových
komor, 4 ks plastových sloupků
Úřad městyse Budišov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 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 § 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,
účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
20 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v pracovních dnech v budově Úřadu městyse
Budišov, v kanceláři stavebního úřadu vždy pouze po telefonické domluvě – tel. 568 875 891, popř. na
základě elektronické komunikace s příslušným úředníkem.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 3/2, 5, 6/2, 6/4, 69/1, 69/3, 70, 71, 91, 92, 93/2, 97, 100, 123, 130, 131, parc. č. 5/1, 16/2, 26, 71/2,
1291/2, 1292/8, 1420/9, 1420/15, 2354/1, 2358/2, 2358/3, 2359/3, 2359/4, 2964/10, 2964/19, 2964/20,
2964/25, 2973/61, 3002, 3006 v katastrálním území Pyšel
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pyšel č.p. 3, č.e. 6, č.p. 66, č.p. 71, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 120, č.p. 60, č.p. 65, č.p. 69, č.p. 88, č.p.
90 a č.p. 91
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být podle § 89
odst. 1 stavebního zákona uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.
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.
Upozornění pro žadatele: Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích musí žadatel, před vydáním
rozhodnutí uhradit na účet Městyse Budišov (číslo účtu 1525217389/0800; V.S. 145120; poznámka: „jméno
žadatele“) správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst.
1 písm. e) ve výši 1000 Kč.
Oprávněná úřední osoba pověřená vedením řízení: Ing. Kristýna Hortová, referent stavebního úřadu
Oprávněná úřední osoba pověřená podepsáním rozhodnutí ve věci: Petr Piňos, starosta městyse

Ing. Kristýna Hortová
referent stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Pavel Kratochvíl, IDDS: mi869sq
místo podnikání: Věžní č.p. 4709/8, 586 01 Jihlava 1
zastoupení pro: Obec Pyšel, Pyšel č.p. 120, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Petr Musil, Pyšel č.p. 128, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Petra Musilová, Pyšel č.p. 128, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Pracoviště Třebíč, IDDS: 3qdnp8g
sídlo: Hrotovická č.p. 1102, 674 01 Třebíč 1
zastoupení pro: Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6
sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
zastoupení pro: Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha
3-Strašnice
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
dotčené orgány
Městský úřad Třebíč, Oddělení Úřad územního plánování, IDDS: 6pub8mc
sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, IDDS: 6pub8mc
sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy, IDDS: 6pub8mc
sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Obecní úřad Pyšel, IDDS: tbqaqib
sídlo: Pyšel č.p. 120, 675 71 Náměšť nad Oslavou

