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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Jeníkov, IČO 00266361, se sídlem Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov,
kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, se sídlem Sokolská 137, 757 01
Valašské Meziříčí
(dále jen "žadatel") podala dne 14.1.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov - část Oldřichov ve vsi“
Jeníkov, Oldřichov
na pozemku st. p. 87, 105, parc. č. 56/1, 74/2, 78/1, 78/4, 111/3, 112, 114/1, 114/6, 152/3,
152/39, 504/4, 504/6, 504/7, 504/10, 504/28, 504/32, 504/39, 508, 512/1, 516/6, 516/8, 521/1,
522/1, 538/3, 538/4, 538/5, 567/3, 567/4 v katastrálním území Oldřichov u Duchcova.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Záměrem v území je přeložení stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení v části Oldřichov.
Nový kabelový rozvod veřejného osvětlení bude proveden zemním kabelem. Zároveň dojde
k umístění 44 kusů nových lamp, výměně 5 kusů stávajících dožilých lamp a napojení 6 kusů
stávajících lamp veřejného osvětlení. Trasa kabelu je navržena s maximálním využitím
veřejných ploch a komunikací. Trasa kabelu veřejného osvětlení je navržena v souběhu s trasou
kabelu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Délka trasy nového kabelu bude cca 1600 m.
Městský úřad Duchcov, odbor stavebního úřadu a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. d) 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 a současně nařizuje k projednání žádosti ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
12. března 2020 (čtvrtek) v 10:30 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Jeníkov. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Duchcov, odbor stavebního úřadu a ŽP,
návštěvní dny: Po a St 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00).
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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.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději
při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Nikola Znojemská
oprávněná úřední osoba
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 územního řízení podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – na
dodejky:
ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau
sídlo: Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1
zastoupení pro: Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov
Zbyněk Košler, Oldřichov č.p. 81, Jeníkov, 417 24 Oldřichov
Zdeňka Košlerová, Oldřichov č.p. 81, Jeníkov, 417 24 Oldřichov
Milan Kotlík, Opavská č.p. 2657, 415 01 Teplice 1
Monika Koutská, Oldřichov č.p. 81, Jeníkov, 417 24 Oldřichov
Radek Koutský, Oldřichov č.p. 81, Jeníkov, 417 24 Oldřichov
Alena Novotná, Oldřichov č.p. 185, Jeníkov, 417 24 Oldřichov
Ivan Novotný, Oldřichov č.p. 185, Jeníkov, 417 24 Oldřichov
Miroslav Petrtill, Oldřichov č.p. 91, Jeníkov, 417 24 Oldřichov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 11/1, 11/2, 13/1, 15, 16, 17, 40/2, 40/3, 46, 83, 90, 93, 100, 117,
118/1, 124, 184, 197, 259, 305, 327, parc. č. 2, 5/2, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 12/1, 14/3, 14/4, 14/5,
14/6, 15/1, 21/4, 51/1, 53/1, 53/5, 53/8, 56/2, 87/2, 88/1, 111/1, 111/2, 111/8, 111/13, 114/4,
114/7, 152/9, 153/10, 412/2, 504/8, 504/11, 504/22, 504/23, 504/25, 504/37, 509, 512/3,
516/11, 528/4, 555/1, 567/2, 578/19, 587 v katastrálním území Oldřichov u Duchcova
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Jeníkov, Oldřichov č.p. 27, č.p. 82, č.p. 28, č.p. 69, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 188, č.p. 31, č.p. 32,
č.p. 33, č.p. 35, č.p. 187, č.p. 24, č.p. 75, č.p. 84, č.p. 89, č.p. 93, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 112
a č.p. 157
Dotčené orgány:
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Magistrát města Teplice, odbor dopravy, IDDS: nmrb49w
sídlo: náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1
Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: nmrb49w
sídlo: náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, IDDS: nmrb49w
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sídlo: náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Obecní úřad Jeníkov, IDDS: zfrbne4
sídlo: Oldřichov č.p. 52, Jeníkov, 417 24 Oldřichov
Ostatní – na vědomí
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, IDDS: vpeu2dn
sídlo: Zámecké náměstí č.p. 517/14, 415 01 Teplice 1

