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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
TaNET West s.r.o., IČO 26378191, Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
(dále jen "žadatel") podal dne 08.01.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Optická síť TaNET, Tachov - ulice Chodská a Smetanova
na pozemku parc. č. 472, 474/1, 474/2, 474/3, 475/1, 476/1, 478/2, 478/10, 478/11, 620, 688/1, 688/2,
690, 708, 710/1, 712/1, 712/2, 725/3, 846, 847, 902/1, 904, 908, 914/1, 914/5, 914/6, 914/7, 1357/3 v
katastrálním území Tachov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Rozšíření komunikační infrastruktury obce Tachov. Jedná se o pokládku zemního optického kabelu
k zajištění datových služeb.
Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), 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, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
20 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního
plánování (OVÚP), úřední dny Pondělí a Středa: 7:00 - 17:00).
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Poučení:
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 a současně mohou-li být všechny jmenované osoby účastníky řízení, mohou uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být jejich 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.

Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov včetně způsobu
umožňujícím dálkový přístup na stránkách města: www.tachov-mesto.cz . Vývěsní lhůta začíná běžet
den následující po dni vyvěšení. Sejmutí písemnosti je možné následující pracovní den po posledním dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být písemnost neprodleně vrácena zpět na zdejší
odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje se tato písemnost stanoveným účastníkům veřejnou
vyhláškou.
Písemnost musí být vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se
podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za oznámenou (doručenou) účastníkům řízení, jimž
se doručuje prostřednictvím úřední desky. Současně musí být v uvedené lhůtě splněna povinnost
zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Obdrží:
Účastníci
Vlastníkům pozemků přímo dotčených stavbou a dotčeným orgánům se toto oznámení doručuje
jednotlivě dle § 87 odst. 3 stavebního zákona:
TaNET West s.r.o., IDDS: wbg599r
sídlo: Vilémovská č.p. 1602, 347 01 Tachov 1
Město Tachov, majetkoprávní odbor, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1
Ing. Miroslav Šperl, Na Terase č.p. 1908, 347 01 Tachov 1
Ing. Eva Šperlová, Na Terase č.p. 1908, 347 01 Tachov 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 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
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
sídlo: Studentská č.p. 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7
Dotčené orgány
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1
Městský úřad Tachov, odbor školství a památkové péče, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1
Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1
Vlastníci sousedních pozemků a staveb obdrží toto oznámení veřejnou vyhláškou dle § 87 odst. 3
stavebního zákona:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 369/3, 479/1, 479/2, 672/1, 682, 685/1, 685/2, 686, 689/3, 709/1, 713, 714/1, 728, 729, 734,
771, 772/1, 780, 781, 871, 889/1, 890, 891, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900/1, 900/2, 900/3, 901,
902/2, 905, 906, 907, 909, 910/1, 911, 913/3, 1498 v katastrálním území Tachov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Tachov č.p. 2132, č.p. 502, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 574, č.p. 570, č.p. 501, č.p. 534, č.p. 217, č.p. 199,
č.e. 295, č.p. 167, č.p. 215, č.p. 535, č.p. 830, č.p. 181 a č.p. 182

