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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje společnost Montprojekt a.s., Projekce H. Brod, Humpolecká 448, 580 01
Havlíčkův Brod 1
(dále jen "žadatel") podal dne 27. 10. 2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Benátky č.p. 39 - knn, demont. nn - podpěťový stav
(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 52/1, 53, parc. č. 331, 274/1 v katastrálním území Radvanice nad
Sázavou, st. p. 80, 81, parc. č. 886/2, 885/3, 1056, 1055/2 v katastrálním území Mělník nad Sázavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor ŽP a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) pověřený obecní úřad, 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 veřejné ústní
jednání na den
5. ledna 2015 (pondělí) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři Městského úřadu Uhlířské Janovice (č. dveří 12).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor ŽP a výstavby, úřední dny:
pondělí a středa 7,00 - 11,30 a 12,15 - 17,00 hodin).
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.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním
úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Marek Beneš
otisk úředního razítka
vedoucí odboru ŽP a výstavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ……………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci řízení
Montprojekt a.s., Projekce H. Brod, Humpolecká č.p. 448, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Jan Obermann, Pštrossova č.p. 1921/9, Nové Město, 110 00 Praha 1
Lenka Obermannová, Roháčova č.p. 1523/111, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ing. Pavel Jirovský, Nová Ves č.p. 19, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice
Olga Kličková, Polská č.p. 1282/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Mgr. Alena Trusková, Francouzská č.p. 464/62, Vinohrady, 101 00 Praha 101
Ladislav Truska, Francouzská č.p. 464/62, Vinohrady, 101 00 Praha 101
Martin Žemlička, Benátky č.p. 2, Úžice, 285 06 Sázava
Dotčené orgány:
HZS Středočeský kraj, pracoviště Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3

