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O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ SLOUýENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ěÍZENÍ
VEěEJNOU VYHLÁŠKOU
Dne 25.09.2006 podala spoleþnost ýEZ Distribuce, a.s. v
zastoupení spoleþnosti BETA ýeská TĜebová s.r.o. u zdejšího
stavebního úĜadu, žádost na vydání stavebního povolení na zmČnu
dokonþené stavby vrchního vedení NN - "Horní HeĜmanice I. etapa rek. NN" v horní þásti obce Horní HeĜmanice v katastrálním území
Horní HeĜmanice. Trasa vedení NN vþetnČ pĜípojek, jehož umístČní
a povolení je pĜedmČtem správního Ĝízení, jsou zakresleny na
mapovém podkladu v mČĜítku 1 : 1000, který je souþástí žádosti.
Uvedeným dnem bylo zahájeno slouþené územní a stavební Ĝízení.
Stavební úĜad Obecního úĜadu ve Výprachticích, jako stavební
úĜad pĜíslušný podle § 117 þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu, ve zmČní pozdČjších pĜedpisĤ - úplné znČní
vyhlášeno pod þ. 109/2001 Sb. (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 36 odst. 4 a § 61 odst. 4 stavebního zákona
zahájení slouþeného územního a stavebního Ĝízení a souþasnČ
naĜizuje k projednání pĜedložené žádosti ústní jednání spojené s
místním šetĜením na den
31.10.2006 (úterý) v 10,00 hod
se shĤzkou pozvaných v kanceláĜi
Obecního úĜadu Horní HeĜmanice
Vlastníci pozemkĤ a staveb, kteĜí mohou být pĜedmČtem územního
a stavebního Ĝízení pĜímo dotþeni, jsou povinni strpČt ohledání
na místČ podle § 38 odst. 1 zákona þ. 71/1967 Sb. v platném znČní
a k tomu úþelu je zpĜístupnit.
Do podkladĤ rozhodnutí lze nahlédnout pĜede dnem ústního
jednání na stavebním úĜadu Výprachtice (návštČvní dny Po a St.
8-17 hodin) a pĜi ústním jednání. Úþastníci Ĝízení mohou uplatnit
své námitky a pĜipomínky nejpozdČji pĜi tomto jednání jinak k nim
nebude pĜihlédnuto. Ve stejné lhĤtČ jsou povinny sdČlit svá
stanoviska dotþené orgány státní správy.
Pokud dotþený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo
opatĜení
vyžadované
zvláštním
pĜedpisem
bylo
k
projektové
dokumentaci pĜipojené k žádosti o stavební povolení získáno pĜed

oznámením zahájení stavebního Ĝízení, nesdČlí ve stanovené lhĤtČ
stanovisko k navrhované stavbČ, platí, že z hlediska jím
sledovaných veĜejných zájmĤ se stavbou souhlasí.
Nechá-li se nČkterý z úþastníkĤ Ĝízení zastupovat, pĜedloží
jeho zástupce pĜi jednání písemnou plnou moc.
Stavební úĜad posoudil pĜedmČtnou zmČnu stavby vedení NN jako
stavbu liniovou, zvlášĢ rozsáhlou s velkým poþtem úþastníkĤ
Ĝízení, což odĤvodĖuje oznámení zahájení územního a stavebního
Ĝízení, formou veĜejné vyhlášky (§ 36 odst. 4 a § 6 odst. 4
stavebního zákona).

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto oznámení musí být vyvČšeno nejpozdČji 31 dní pĜed konáním
jednání, na úĜední desce ObÚ Horní HeĜmanice a ObÚ Výprachtice.
VyvČšeno dne .............. Sejmuto dne ...........

Razítko, podpis :

Doruþí se:
BETA ýeská TĜebová s.r.o., Palackého 297, 560 02 ýeská TĜebová
Obec Horní HeĜmanice, 561 33 Horní HeĜmanice 91
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M.MarkĤ 12, 563 01 Lanškroun
Krajský úĜad PA kraje, odbor dopravy a silniþního hosp.,
Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice
MČÚ Lanškroun, odbor školství a kultury, nám. J.M. MarkĤ 12,
563 01
Lanškroun
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Jan Hnát,
Masarykovo nám. 2655, 531 84
Pardubice
ObÚ Horní HeĜmanice, 561 33 Horní HeĜmanice 91

Dne 24.02.2005 podala obec Výprachtice u zdejšího stavebního
úĜadu, žádost na vydání stavebního povolení kanalizaþní pĜípojku
ýOV pro þ.p. 175. Trasa vedení kanalizaþní pĜípojky vede
zastavČnou stĜední þástí obce Výprachtice. Jde o stavbu liniovou
s velkým poþtem úþastníkĤ. Trasa kanalizaþní pĜípojky, jejíž
povolení je pĜedmČtem správního Ĝízení, je zakreslena na mapovém
podkladu v mČĜítku 1 : 2000, který je souþástí žádosti. Uvedeným
dnem bylo zahájeno slouþené územní a stavební Ĝízení.
Stavební úĜad Obecního úĜadu ve Výprachticích, jako stavební
úĜad pĜíslušný podle § 117 þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu, ve zmČní pozdČjších pĜedpisĤ - úplné znČní
vyhlášeno pod þ. 109/2001 Sb. (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 36 odst. 4 a § 61 odst. 4 stavebního zákona
zahájení slouþeného územního a stavebního Ĝízení a jelikož je
kanalizaþní pĜípojka v souladu s územním plánem obce Výprachtice,
jsou mu dobĜe známy pomČry staveništČ a žádost poskytuje
dostateþný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od
ústního jednání. Úþastníci Ĝízení mohou uplatnit své námitky a
pĜipomínky k návrhu
nejpozdČji do 29. bĜezna 2005,
jinak k nim nebude pĜihlédnuto. Ve stejné lhĤtČ sdČlí svá
stanoviska dotþené orgány státní správy.
Do podkladĤ rozhodnutí lze nahlédnout pĜede dnem ústního
jednání na stavebním úĜadu Výprachtice (návštČvní dny Po a St.
8-17 hodin) a pĜi ústním jednání. Úþastníci Ĝízení mohou uplatnit
své námitky a pĜipomínky nejpozdČji pĜi tomto jednání jinak k nim
nebude pĜihlédnuto. Ve stejné lhĤtČ jsou povinny sdČlit svá
stanoviska dotþené orgány státní správy.
Pokud dotþený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo
opatĜení
vyžadované
zvláštním
pĜedpisem
bylo
k
projektové
dokumentaci pĜipojené k žádosti o stavební povolení získáno pĜed
oznámením zahájení stavebního Ĝízení, nesdČlí ve stanovené lhĤtČ
stanovisko k navrhované stavbČ, platí, že z hlediska jím
sledovaných veĜejných zájmĤ se stavbou souhlasí.
Nechá-li se nČkterý z úþastníkĤ Ĝízení zastupovat, pĜedloží
jeho zástupce pĜi jednání písemnou plnou moc.
Stavební úĜad posoudil pĜedmČtnou stavbu kanalizaþní pĜípojky
pro þ.p. 175, jako stavbu liniovou, zvlášĢ rozsáhlou v její délce
s velkým poþtem úþastníkĤ Ĝízení, což odĤvodĖuje oznámení
zahájení stavebního Ĝízení, formou veĜejné vyhlášky ( § 61 odst.
4 stavebního zákona).

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto oznámení musí být vyvČšeno nejpozdČji 15 dní pĜed stanovenou
lhĤtou pro podání námitek (29.03.2005.), na úĜední desce ObÚ
Výprachtice.
VyvČšeno dne .............. Sejmuto dne ...........

Razítko, podpis :

Doruþí se:
Obec Výprachtice, 561 34 Výprachtice þ.p. 3
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M.MarkĤ 12, 563 16 Lanškroun
MČÚ Lanškroun, odbor dopravy a sil. hosp., nám. J.M.MarkĤ 12
563 16 Lanškroun
Policie ýR, DI - Ústí nad Orlicí, 562 27 Ústí nad Orlicí

Obec Horní HeĜmanice, 561 33 Horní HeĜmanice
ýR - OkÚ Ústí nad Orlicí, referát ŽP, 562 16 Ústí nad Orlicí
Krajský úĜad PA kraje, odbor dopravy a sil. hospodáĜství
Smilova 315, 530 02 Pardubice
Obec ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M.MarkĤ 12, 563 01 Lanškroun
MČÚ Lanškroun, odbor dopravy a sil. hosp., nám. J.M.MarkĤ 12

OBECNÍ ÚěAD - stavební

úĜad
V Ý P R A C H T I C E
PSý 561 34
telefon 465391132
______________________________________________________________
þ.j. 523/27-ý/2004/Le

Výprachtice dne 28.04.2004.

O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ SLOUýENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ěÍZENÍ
VEěEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 26.04.2004 podala spoleþnost DanČk - TM, s.r.o., Dvorská
98, blansko v zastoupení investora ýeský Mobil, a.s., Vinohradská
167, Praha u zdejšího stavebního úĜadu, žádost na vydání
stavebního povolení na stavbu zemní kabelové pĜípojky NN pro
základnovou stanici veĜejné radiotelefonní sítČ ve vrchní þásti
obce ýenkovice v katastrálním území ýenkovice. Trasa vedení NN,
jehož umístČní a povolení je pĜedmČtem správního Ĝízení, jsou
zakresleny na mapovém podkladu v mČĜítku 1 : 2880, který je
souþástí žádosti. Uvedeným dnem bylo zahájeno slouþené územní a
stavební Ĝízení. Stavební úĜad Obecního úĜadu ve Výprachticích,
jako stavební úĜad pĜíslušný podle § 117 þ. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním Ĝádu, ve zmČní pozdČjších pĜedpisĤ
- úplné znČní vyhlášeno pod þ. 109/2001 Sb. (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 36 odst. 4 a § 61 odst. 4 stavebního
zákona zahájení slouþeného územního a stavebního Ĝízení a
souþasnČ naĜizuje k projednání pĜedložené žádosti ústní jednání
spojené s místním šetĜením na den
1. þervna 2004 (úterý) v 10,00 hod
se shĤzkou pozvaných v kanceláĜi
Obecního úĜadu ýenkovice
Vlastníci pozemkĤ a staveb, kteĜí mohou být pĜedmČtem územního
a stavebního Ĝízení pĜímo dotþeni, jsou povinni strpČt ohledání
na místČ podle § 38 odst. 1 zákona þ. 71/1967 Sb. v platném znČní
a k tomu úþelu je zpĜístupnit.
Do podkladĤ rozhodnutí lze nahlédnout pĜede dnem ústního
jednání na stavebním úĜadu Výprachtice (návštČvní dny Po a St.
8-17 hodin) a pĜi ústním jednání. Úþastníci Ĝízení mohou uplatnit
své námitky a pĜipomínky nejpozdČji pĜi tomto jednání jinak k nim
nebude pĜihlédnuto. Ve stejné lhĤtČ jsou povinny sdČlit svá
stanoviska dotþené orgány státní správy.
Pokud dotþený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo
opatĜení
vyžadované
zvláštním
pĜedpisem
bylo
k
projektové
dokumentaci pĜipojené k žádosti o stavební povolení získáno pĜed
oznámením zahájení stavebního Ĝízení, nesdČlí ve stanovené lhĤtČ
stanovisko k navrhované stavbČ, platí, že z hlediska jím
sledovaných veĜejných zájmĤ se stavbou souhlasí.
Nechá-li se nČkterý z úþastníkĤ Ĝízení zastupovat, pĜedloží

jeho zástupce pĜi jednání písemnou plnou moc.
Stavební úĜad posoudil pĜedmČtnou zmČnu stavby vedení NN jako
stavbu liniovou, zvlášĢ rozsáhlou s velkým poþtem úþastníkĤ
Ĝízení, což odĤvodĖuje oznámení zahájení územního a stavebního
Ĝízení, formou veĜejné vyhlášky (§ 36 odst. 4 a § 6 odst. 4
stavebního zákona).

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto oznámení musí být vyvČšeno nejpozdČji 31 dní pĜed konáním
jednání, na úĜední desce ObÚ ýenkovice a ObÚ Výprachtice.
VyvČšeno dne .............. Sejmuto dne ...........

Razítko, podpis :

Doruþí se:
Obec ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M.MarkĤ 12, 563 01 Lanškroun
ObÚ ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí

OBECNÍ ÚěAD - stavební
úĜad
V Ý P R A C H T I C E
PSý 561 34
telefon 465391132
______________________________________________________________
þ.j. 553/15-ý/2003/Le

Výprachtice dne 07.05.2003.

O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ SLOUýENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ěÍZENÍ
VEěEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 05.05.2003 podala VýE, a.s. Hradec Králové u zdejšího
stavebního úĜadu, žádost na vydání stavebního povolení na zmČnu
dokonþené stavby vrchního vedení NN ve stĜední a spodní þásti
obce ýenkovice v katastrálním území ýenkovice. Trasa vedení NN
jehož umístČní a povolení je pĜedmČtem správního Ĝízení, jsou
zakresleny na mapovém podkladu v mČĜítku 1 : 500, který je
souþástí žádosti. Uvedeným dnem bylo zahájeno slouþené územní a
stavební Ĝízení.
Stavební úĜad Obecního úĜadu ve Výprachticích, jako stavební
úĜad pĜíslušný podle § 117 þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu, ve zmČní pozdČjších pĜedpisĤ - úplné znČní
vyhlášeno pod þ. 109/2001 Sb. (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 36 odst. 4 a § 61 odst. 4 stavebního zákona
zahájení slouþeného územního a stavebního Ĝízení a souþasnČ
naĜizuje k projednání pĜedložené žádosti ústní jednání spojené s
místním šetĜením na den
10.06.2003 (úterý) v 10,00 hod
se shĤzkou pozvaných v kanceláĜi
Obecního úĜadu ýenkovice
Vlastníci pozemkĤ a staveb, kteĜí mohou být pĜedmČtem územního
a stavebního Ĝízení pĜímo dotþeni, jsou povinni strpČt ohledání
na místČ podle § 38 odst. 1 zákona þ. 71/1967 Sb. v platném znČní
a k tomu úþelu je zpĜístupnit.
Do podkladĤ rozhodnutí lze nahlédnout pĜede dnem ústního
jednání na stavebním úĜadu Výprachtice (návštČvní dny Po a St.
8-17 hodin) a pĜi ústním jednání. Úþastníci Ĝízení mohou uplatnit
své námitky a pĜipomínky nejpozdČji pĜi tomto jednání jinak k nim
nebude pĜihlédnuto. Ve stejné lhĤtČ jsou povinny sdČlit svá
stanoviska dotþené orgány státní správy.
Pokud dotþený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo
opatĜení
vyžadované
zvláštním
pĜedpisem
bylo
k
projektové
dokumentaci pĜipojené k žádosti o stavební povolení získáno pĜed
oznámením zahájení stavebního Ĝízení, nesdČlí ve stanovené lhĤtČ
stanovisko k navrhované stavbČ, platí, že z hlediska jím
sledovaných veĜejných zájmĤ se stavbou souhlasí.
Nechá-li se nČkterý z úþastníkĤ Ĝízení zastupovat, pĜedloží
jeho zástupce pĜi jednání písemnou plnou moc.
Stavební úĜad posoudil pĜedmČtnou zmČnu stavby vedení NN jako
stavbu liniovou, zvlášĢ rozsáhlou s velkým poþtem úþastníkĤ
Ĝízení, což odĤvodĖuje oznámení zahájení územního a stavebního
Ĝízení, formou veĜejné vyhlášky (§ 36 odst. 4 a § 6 odst. 4
stavebního zákona).

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto oznámení musí být vyvČšeno nejpozdČji 31 dní pĜed konáním
jednání, na úĜední desce ObÚ ýenkovice a ObÚ Výprachtice.

VyvČšeno dne .............. Sejmuto dne ...........

Razítko, podpis :

Doruþí se:
Obec ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
ýeský Telecom, a.s., Lochmanova 1400, 562 30 Ústí nad Orlicí
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M.MarkĤ 12, 563 01 Lanškroun
MČÚ Lanškroun, odbor dopravy a sil. hosp., nám. J.M.MarkĤ 12
563 01 Lanškroun
MČÚ Lanškroun, odbor kultury, nám. J.M. MarkĤ 12, 563 01
Lanškroun
Policie ýR, DI - Ústí nad Orlicí, 562 27 Ústí nad Orlicí

OBECNÍ ÚěAD - stavební
úĜad
V Ý P R A C H T I C E
PSý 561 34
telefon 465391132
______________________________________________________________
þ.j. 706/37-Va/2004/Le

Výprachtice dne 09.06.2004.

O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ěÍZENÍ
VEěEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 09.06.2004 podala VýE, a.s. Hradec Králové u zdejšího
stavebního úĜadu, žádost na vydání stavebního povolení na zmČnu
dokonþené stavby distribuþní sitČ NN - ValteĜice v katastrálním
území ValteĜice. Trasa vedení VN a NN, jehož povolení je
pĜedmČtem správního Ĝízení, je zakreslena na mapovém podkladu v
mČĜítku 1 : 1000, který je souþástí žádosti. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební Ĝízení.
Stavební úĜad Obecního úĜadu ve Výprachticích, jako stavební
úĜad pĜíslušný podle § 117 þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu, ve zmČní pozdČjších pĜedpisĤ - úplné znČní
vyhlášeno pod þ. 109/2001 Sb. (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 61 odst. 4 stavebního zákona zahájení Ĝízení a
jelikož mu jsou dobĜe známy pomČry staveništČ a žádost poskytuje
dostateþný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští od
ústníhon jednání. Úþastníci Ĝízení mohou uplatnit své námitky a

pĜipomínky k návrhu
nejpozdČji do 15. dubna 2002,
jinak k nim nebude pĜihlédnuto. Ve stejné lhĤtČ sdČlí svá
stanoviska dotþené orgány státní správy.
Do podkladĤ rozhodnutí lze nahlédnout pĜede dnem ústního
jednání na stavebním úĜadu Výprachtice (návštČvní dny Po a St.
8-17 hodin) a pĜi ústním jednání. Úþastníci Ĝízení mohou uplatnit
své námitky a pĜipomínky nejpozdČji pĜi tomto jednání jinak k nim
nebude pĜihlédnuto. Ve stejné lhĤtČ jsou povinny sdČlit svá
stanoviska dotþené orgány státní správy.
Pokud dotþený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo
opatĜení
vyžadované
zvláštním
pĜedpisem
bylo
k
projektové
dokumentaci pĜipojené k žádosti o stavební povolení získáno pĜed
oznámením zahájení stavebního Ĝízení, nesdČlí ve stanovené lhĤtČ
stanovisko k navrhované stavbČ, platí, že z hlediska jím
sledovaných veĜejných zájmĤ se stavbou souhlasí.
Nechá-li se nČkterý z úþastníkĤ Ĝízení zastupovat, pĜedloží
jeho zástupce pĜi jednání písemnou plnou moc.
Stavební úĜad posoudil pĜedmČtnou zmČnu stavby vedení NN jako
stavbu liniovou, zvlášĢ rozsáhlou s velkým poþtem úþastníkĤ
Ĝízení, což odĤvodĖuje oznámení zahájení územního a stavebního
Ĝízení, formou veĜejné vyhlášky (§ 36 odst. 4 a § 6 odst. 4
stavebního zákona).

vedoucí stavebního úĜadu
Josef Lerch

Toto oznámení musí být vyvČšeno nejpozdČji 31 dní pĜed stanovenou
lhĤtou pro podání námitek (15.04.2002.), na úĜední desce ObÚ
HeĜmanice a vyvČšeno v þásti Chudoba.
VyvČšeno dne .............. Sejmuto dne ...........

Razítko, podpis :

Doruþí se:

Obec Horní HeĜmanice, 561 33 Horní HeĜmanice

ýR - OkÚ Ústí nad Orlicí, referát ŽP, 562 16 Ústí nad Orlicí
Krajský úĜad PA kraje, odbor dopravy a sil. hospodáĜství
Smilova 315, 530 02 Pardubice
Obec ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí
MČÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M.MarkĤ 12, 563 01 Lanškroun
MČÚ Lanškroun, odbor dopravy a sil. hosp., nám. J.M.MarkĤ 12
563 01 Lanškroun
MČÚ Lanškroun, odbor kultury, nám. J.M. MarkĤ 12, 563 01
Lanškroun
Policie ýR, DI - Ústí nad Orlicí, 562 27 Ústí nad Orlicí
HZS PA kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,
562 03 Ústí nad Orlicí
Národní památkový ústav, územ. odb. prac. Pardubice, Zámek 4,
531 06 Pardubice
ObÚ ýenkovice, 561 64 Jablonné nad Orlicí@LH 6
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