MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Číslo jednací:
Číslo spisu:
Oprávněná úřední osoba:
Tel.:
E-mail:
Datum:

VYST 8187/22-MAZ
Sp.zn.:
VYST/1882/2022-MAZ
VYST/1882/2022-MAZ
Zdeňka Malečková
+420313039487
zdenka.maleckova@mesto-vlasim.cz
28.02.2022

Stavebník:
CETIN a.s., IČ: 04084063
Českomoravská č. p. 2510/19
Libeň
190 00 Praha 9
zastoupen ZLINPROJEKT a.s., IČ: 25519662
Pod Šternberkem č. p. 306
763 02 Zlín 4

Oznámení
o zahájení územního řízení
Dne 4.2.2022 podal CETIN a.s., IČ: 04084063, sídlem Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
zastoupen ZLINPROJEKT a.s., IČ: 25519662, Pod Šternberkem č. p. 306, 763 02 Zlín 4 (dále jen „žadatel“)
žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavební záměr: "0887/20 Hulice,
Želivka_OK" (dále jen „záměr“) na pozemcích pozemková parcela číslo 725/6, 1799, 1800/1 v katastrálním
území Hulice, 2119, 2121 v katastrálním území Soutice.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve výše
uvedené věci.
Popis záměru:
Jedná se o podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, výstavba HDPE trubek a optického
kabelu pro připojení areálu VODA Želivka včetně napojení na podzemní komunikační vedení
telekomunikační sítě k.ú. Soutice a Hulice, trasa vedoucí od D1 k vodojemu.
Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 2 odst. 5 zákona č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací (liniový zákon), zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům.
U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
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posouzení záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska
uplatnit nejpozději
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a
územního plánování, úřední dny: Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod, v ostatní dny po telefonické
domluvě).

Poučení
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní písemnosti budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje
veřejnou vyhláškou.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona,
se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v
jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Zdeňka Malečková vr.
oprávněná úřední osoba
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Vlašim a Obecního úřadu Soutice a
Hulice po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25
odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

1.3.2022

17.3.2022
Datum sejmutí: ..........................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Datum vyvěšení: .............................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Žadatel, zástupce: doručení jednotlivě
ZLINPROJEKT a.s., Pod Šternberkem č. p. 306, 763 02 Zlín 4, DS: PO, 8ehg6ed
Účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona: doručení jednotlivě
Obec Soutice, Soutice č. p. 104, 257 71 Soutice, DS: OVM, 6h4biqy
Obec Hulice, Hulice č. p. 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: OVM, fp8a73v
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona: doručení jednotlivě
Voda Želivka, a.s., K Horkám 16/23, Hostivař, 120 00 Praha 10, DS: PO, ra3gtzn
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č. p. 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz
Obec Soutice, Soutice č. p. 104, 257 71 Soutice, DS: OVM, 6h4biqy
Obec Hulice, Hulice č. p. 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: OVM, fp8a73v
GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515, DS: PO, 29acihr
Želivská provozní a.s., K Horkám č. p. 16/23, Praha 10, 102 00 Praha 102, DS: PO, usqnf7h
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č. p. 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou).
Pozemková parcela číslo 501, 592/24, 592/25, 592/26, 592/27, 530, 532, 725/20, 725/21, 54/1, 539,
725/24, 542/1, 543/1, 543/3, 544, 584, 583/2, 583/1, 557 v katastrální území Hulice, pozemková parcela
číslo 1912, 497 v katastrálním území Soutice.
Dotčené orgány: doručení jednotlivě
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a SH - silniční správní úřad, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana lesa, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana vod-vodoprávní úřad, Jana Masaryka č. p. 302,
258 01 Vlašim
Spis „SÚ“
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