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Dománovice – veřejné osvětlení

-

pozemky parc.č. 27/3, 28/1, 28/2, 73/22, 74/3, 160/2, 160/5, 177/1, 177/4, 202/1, 202/7, 205, 206,
208/1, 208/2, 217/1 a st.parc.č. 3, 9/2, 14/1, 20, 48 v katastrálním území Dománovice

Oznámení
o zahájení územního řízení
Dne 21.12.2021 podala Obec Dománovice, IČO 00473707, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, zastoupena na
základě plné moci Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o., IČO 24177741, Karlovo náměstí
290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: Dománovice – veřejné osvětlení, na pozemcích parc.č. 27/3, 28/1, 28/2, 73/22, 74/3, 160/2,
160/5, 177/1, 177/4, 202/1, 202/7, 205, 206, 208/1, 208/2, 217/1 a st.parc.č. 3, 9/2, 14/1, 20, 48
v katastrálním území Dománovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis záměru:
Stavebně se jedná o obnovení, doplnění a vybudování soustavy VO. Napojení soustavy VO bude
provedeno ze stávajícího rozvaděče RVO, který je osazen vpravo od vstupu do budovy obecního úřadu
v obvodové stěně budovy čp. 9 na pozemku st.parc.č. 14/1. Z rozvaděče RVO budou provedeny dva
kabelové vývody. Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení bude provedena tak, že budou pro veřejné
osvětlení zřízeny vlastní kabelové trasy a každé světelné místo bude zřízeno jako komplet podpěrného
prvku (stožáru) a svítidla.
Kabelové trasy zemních kabelů budou vedeny souběžně s podélnou osou komunikací. Jedná se o silnice III.
třídy a o místní komunikace. Světelná místa budou na zemní kabely připojena smyčkově. V souběhu
s napájecími kabely (AYKY 4-Jx16 nebo CYKY 4-Jx10) bude přiložen zemnič kruhového průřezu AlFe 10
nebo zemnící pásek. Převážná část trasy zemního kabelového vedení bude provedena v zeleném pasu a
v chodnících podél silnic III. třídy a místních komunikací. Hloubka uložení kabelu v zeleném pasu je 0,7 m
(horní líc kabelu). V místě vjezdů do objektů budou kabely uložené v plastových chráničkách KOPOFLEX
50. V případech, kde kabely přechází místní komunikace s živičným povrchem, budou kabely umístěny
v hloubce 1,2 m, kabelové prostupy budou řešeny protlakem. Úseky, kde jsou v současnosti zpevněné
povrchy (vjezdy do soukromých objektů) budou také překonány protlaky.
Stožáry světelných míst budou rozmístěny podle příloh D.1.1 a budou osazeny v základech, zhotovených
předepsaným způsobem – viz výkresy D.1.1.
V průběhu nebo v závěru stavby bude demontováno vysloužilé stávající vedení VO.
Umístění stavby:
Kabelové vedení a světelná místa budou umístěny na pozemcích parc.č. 27/3, 28/1, 28/2, 73/22, 74/3,
160/2, 160/5, 177/1, 177/4, 202/1, 202/7, 205, 206, 208/1, 208/2, 217/1 a st.parc.č. 3, 9/2, 14/1, 20, 48
v katastrálním území Dománovice.
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Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům
řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a současně nařizuje, v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona, k
projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
14. dubna 2022 (čtvrtek) v 9:00 hodin,
se schůzkou pozvaných budova OÚ Dománovice, čp. 9.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební
úřad, úřední dny: pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické dohodě).

Poučení
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.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena
na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do
doby veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o
veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož
lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Obsahové
náležitosti informace stanoví § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této informační povinnosti,
vyplývající z ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, žadatel doloží stavebnímu úřadu. Pokud žadatel
uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení
této povinnosti za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má
se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je v souladu s § 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 při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Otisk úředního razítka

Josef Novotný, v.r.
referent
oprávněná úřední osoba
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Rozdělovník:
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Václav Jehlička, Dománovice 47, 280 02 Kolín 2
Marie Jehličková, Dománovice 47, 280 02 Kolín 2
Jana Římková, Dománovice 49, 280 02 Kolín 2
Zdenka Pokorná, Dománovice 2, 280 02 Kolín 2
Ladislav Pokorný, Dománovice 2, 280 02 Kolín 2
Milan Pokorný, Dománovice 2, 280 02 Kolín 2
Radka Effenbergerová, Topolová 2151, 288 02 Nymburk 2
Václav Veselý, Nedvědovo náměstí 283/4, Podolí, 147 00 Praha 47
Marie Veselá, Nedvědovo náměstí 283/4, Podolí, 147 00 Praha 47
Radek Slavík, Dománovice 14, 280 02 Kolín 2
Datová schránka:
Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2,
DS: PO, kat7qdy
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx
Otakar Šantrůček, Kunínova 1721/5, Chodov, 149 00 Praha 415, DS: FO, cbahmpj
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO,
e8jcfsn
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2
Datová schránka:
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 00 Kolín III, DS: OVM, 2dtai5u
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků a dotčená veřejnost):
Vlastníci pozemků parc.č. 27/3, 28/1, 28/2, 73/22, 74/3, 160/2, 160/5, 177/1, 177/4, 202/1, 202/7, 205, 206,
208/1, 208/2, 217/1 a st.parc.č. 3, 9/2, 14/1, 20, 48 v katastrálním území Dománovice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2
Městský úřad Kolín, kancelář úřadu – oddělení hospodářské správy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 30. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

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