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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 

České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 

00  Praha 69, kterého zastupuje SUPTel a.s., Pobočka Praha, IČO 25229397, Hřbitovní č.p. 

1322/15, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 (dále jen "žadatel") podal dne 19.12.2016 žádost o vydání 

územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Optická trasa Radeč - Holoubkov 

 

na pozemcích parc. č. 141/1, 142/1, 155, 158/1, 168/1, 168/6, 169, 217, 218/6, 218/9, 219/3, 222/1, 229/2, 

231/1, 231/2, 231/3, 235/1, 242/2, 250/1, 326/1, 335/2, 335/3, 337, 338, 340/1, 359/3, 368/1, 419/4, 

419/6, 419/11, 423/1 v katastrálním území Holoubkov, parc. č. 99/1, 100/1, 100/10, 100/12, 100/14, 

183/1, 183/11, 183/22, 183/27, 329/2, 389/3, 389/16, 1118/1, 1118/4, 1133/21, 1136/1, 1168/1, 1235/1, 

1235/2 v katastrálním území Těškov, parc. č. 153/1, 153/7, 153/10 v katastrálním území Sklená Huť. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- Záměr řeší umístění zařízení optického připojení objektu telekomunikační věže vysílače Radeč na 

stávající síť. Optický kabel je veden k objektu hájovny Těškov v souběhu se stávajícím sdělovacím 

vedením společnosti CETIN, lesními pozemky převážně v příkopech podél zpevněných cest, 

případně nezpevněnými lesními cestami. V obci Holoubkov je pak trasa vedena převážně chodníky 

nebo krajnicí. Celková délka trasy je cca 11 770  m. V celé trase budou položeny trubky HDPE 40. 

 

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 a 

účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám 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. 85, parc. č. 389/14, 389/10, 389/13, 1118/2, 123/1, 389/29 v katastrálním území Těškov, st. p. 

27/1 v katastrálním území Sklená Huť, st. p. 570, 723, 724, 808/2, parc. č. 168/5, 218/1, 218/3, 

218/4, 218/7, 218/8, 158/9 v katastrálním území Holoubkov. 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY 

odbor stavební 

Masarykovo náměstí 1 

Střed 

337 01  Rokycany 
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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Těškov č.p. 76,  Holoubkov č.p. 314. 

 

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 územního 

nebo regulačního plánu, 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. 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

  

  Ing. Oldřich Dienstbier 

vedoucí stavebního odboru 

  

za správnost vyhotovení: Alena Dvořáková  

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 

 

 

Datum zveřejnění na úřední desce:   Datum sejmutí z úřední desky: 

Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne: 

 

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

 

 

 

V elektronické podobě umožňující    V elektronické podobě umožňující 

dálkový přístup zveřejněno od:    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 (dodejky) 

OLBRICH - CZ, spol. s r.o., IDDS: rpdcgec 

Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q 

Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Švabínská č.p. 279, 338 08  Zbiroh 

Jarmila Bejčková, Letná III č.p. 33, 338 05  Mýto v Čechách 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm 

Obec Těškov, IDDS: qsua8hv 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

SUPTel a.s., Pobočka Praha, IDDS: spcghu6 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Obec Přívětice, IDDS: sucay8y 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

R E V O S  Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

BOHEMIATEL, s.r.o., IDDS: 4mqsbwz 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Plzeň, IDDS: e52cdsf 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Vodafone Czech Republic a.s. IDDS: 29acihr 

  

dotčené správní úřady 

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany, 

č.j. MeRo/4971/OŽP/16, MeRo/6188-2/OŽP/16 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k, HSPM-2385-

2/2016 RO 

Drážní úřad, Stavební sekce - oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd, DUCR-74603/16/Sg 

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3, č.j. 39/2017-120-SSU/3 

  

ostatní: 

Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, pověřený soudní exekutor, IDDS: d47g8e3 ( č.j. 049 EX-

00318/2014-006) 

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk, č.j. 88489-8201-OÚZ-PHA 

Městský úřad Radnice, odbor stavební, IDDS: c9sb4dp 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 

Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, Rokycany, 337 01   

Obecní úřad Holoubkov, IDDS: r59ay5q  

Městský úřad Radnice, IDDS: c9sb4dp 

Obec Těškov, IDDS: qsua8hv 

Obec Přívětice, IDDS: sucay8y 


