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Veřejná vyhláška

OZNÁMENí
O ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O ZMĚNĚ VYUŽITí ÚZEMí
Bc. Zdeněk Přinosil, nar. 20.5.1977, Lvovská 1227/1, Vršovice, 100 00 Praha 10,
Ing. Lucie Šmejkalová, nar. 28.6.1985, Horní Kruty 88,28146
Horní Kruty,
Ing. Roman Cikryt, nar. 10.3.1978, Klausova 1357/13c, Stodůlky, 15500 Praha 515,
Eva Cikrytová, nar. 24.10.1977, Klausova 1357/13c, Stodůlky, 15500 Praha 515,
Ing. Roman Hromas, nar. 3.8.1977, Smrk 11, ÚŽice, 285 04 Uhlířské Janovice
(dále jen "žadatel") podal dne 15. 4. 2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území:
z orné půdy na ostatní plochu - ostatní komunikaci
(dále jen "změna využití území") pozemků parc. č. 40/1, 34/25 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
písmo 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 stavební úřad upouští od ústního jednání,
protože žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Závazná
uplatněny
Účastníci
výstavby,

stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží.
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor ŽP a
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.
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.
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.
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Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Tomáš Mejstřík
odborný referent

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Vyveseno dne:
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Sejmuto dne:

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

Obdrží:
účastníci řízení
Bc. Zdeněk Přinosil, Lvovská č.p. 1227/1, Vršovice, 10000 Praha 10
Ing. Lucie Šmejkalová, Horní Kruty č.p. 88, 281 46 Horní Kruty
Ing. Roman Cikryt, Klausova č.p. 1357/13c, Stodůlky, 15500 Praha 515
Eva Cikrytová, Klausova č.p. 1357/13c, Stodůlky, 15500 Praha 515
Ing. Roman Hromas, Smrk č.p, 11, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
dotčené orgány
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3
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