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Městský úřad Náchod 
Odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
Sp.zn.:  KS 7654/2019/VÝST/M 
Čj.(Če.): MUNAC47565/2019 
Vyřizuje:  Josef Martinek  
Tel./mobil: 491405412 
E-mail:   j.martinek@mestonachod.cz 
 
Datum: 4.6.2019 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

O Z N Á M E N Í 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

A UPUŠTĚNÍ OD ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), obdržel dne 28.8.2018 žádost o územní rozhodnutí N_SYS s.r.o., 
Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 a to pro stavbu nazvanou “FTTx_NACH_012_Dobrovského” na 
p.p.č. 1573/9 a 1571/2 dle KN v k. ú. Náchod. 
 
Předložená PD řeší umístění stavby : 
 Optického kabelu (uložen v chráničkách DuraMulti) – délka 377m - na p.p.č. 1573/9 a 1571/2 dle KN 

v k. ú. Náchod.  
 
Stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení dle ustanovení § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 
stavebního zákona. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 
od ústního jednání. Pro uplatnění námitek účastníků řízení a pro předání závazných stanovisek 
dotčených orgánů stavební úřad stanovuje lhůtu 15 dnů od doručení této písemnosti. 
 
Poučení účastníků řízení: 
Podle ustanovení § 89 stavebního zákona pokud dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná 
stanoviska dotčených orgánů (podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námitky účastníků 
řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Pro uplatnění námitek účastníků řízení a 
pro předání závazných stanovisek dotčených orgánů byla stavebním úřadem stanovena lhůta 15 dnů od 
doručení této písemnosti. Dle ustanovení § 89 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k závazným 
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu. Dle ustanovení 
§ 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách, týkajících se územního řízení, uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 
které překračují rozsah stanovený v ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Podle 
ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů 
obce a zájmů občanů obce; osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) 
stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo 
přímo dotčeno; osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona, 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. 
 

 
 
Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a 

seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 36, odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby vydání rozhodnutí ve věci, u 
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nadepsaného stavebního úřadu, každé pondělí a středu, 8-11:30 a 13-17 hodin, případě mimo tento čas 
po předchozí domluvě.  

Nechá-li se některý z účastníků územního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  3 / 0 / 0 
PID MUNAX00LOZGQ 
Rozdělovník: 
Účastník územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – doručení podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:  
1. N_SYS s.r.o., Žižkova 89, Úpice IČ 25254405 

 
Účastník územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona – 
doručení podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě: 
2. MĚSTO NÁCHOD, IČ: 272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod (KS 10270/2018/SMF ze dne 

15.8.2018)  
Účastníci územního řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou 
vyhláškou:  
Dle ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou 
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:  
 ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 - (vyjádření – zn. 0100950939 ze dne 4.7.2018 a 

zn. 1099716163 ze dne 7.8.2018 a zn. 1099716160 ze dne 7.8.2018) 
 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. IČO 04084063 - (vyjádření – zn. 661544/18 ze dne 

4.7.2018) 
 GasNet s.r.o., IČ 27295567 – (vyjádření – zn. 5001796526 ze dne 25.9.2018) 
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928 – (vyjádření – zn. 18-04395 ze dne 7.8.2018) 
 Technické služby Náchod, s.r.o. IČ 25270095 – (vyjádření ze dne 29.8.2019) 
 vlastníci p.p.č. 1573/8, p.p.č. 1571/15, st.p.č. 1451 (čp. 1375), st.p.č. 1450 (čp. 1374), st.p.č. 1449 

(čp. 1373), st.p.č. 1448 (čp. 1372), st.p.č. 1447 (čp. 1371), st.p.č. 1446 (čp. 1370), st.p.č. 1445 
(čp. 1369), st.p.č. 1444 (čp. 1368), st.p.č. 1443 (čp. 1367), st.p.č. 1442 (čp. 1366), p.p.č. 1571/21, 
st.p.č. 1585 (čp. 1475), st.p.č. 2689 (čp. 557) a p.p.č. 1594/18 vše dle KN v k. ú. Náchod; účastníky 
řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím dotčena.  

Dotčené orgány – doručení podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě:  
3. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství  (rozhodnutí KS 10441/2018/DSH/IR 

ze dne 10.9.2018 – ev.č. 280/18) 
 
Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup:  
Městský úřad Náchod, odbor tajemníka 
 
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Náchod), s vyznačením dne 
vyvěšení a současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jeho součástí je také 
grafické vyjádření záměru.  
PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU! 
 
Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne:  
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne:  
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[razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a 
zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup] 
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