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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická 2020/8, 288 02 Nymburk 2
(dále jen "žadatel") podal dne 21.10.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Čekanov, obnova NN za kNN – IE-12-6009211
na pozemku st. p. 3/2, 5/1, 6, 7, 8, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 12, 14, 17/2, 17/3, 26, 27/1, 32, 35, 36, 37, 73, 74,
88, 89, 93, 104, 24, 22, 72, 21/2, 19, 18, parc. č. 2, 29, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34, 37/2, 37/3, 61/1,
87/4, 87/6, 125, 207/1, 207/2, 210/6, 429/1, 430, 441, 451/3, 454/6, 454/9, 454/10, 454/11, 454/12,
454/15, 454/19, 454/21, 454/27, 454/28, 454/29, 454/30, 454/31, 454/32, 126, 459, 9/2, 17, 24/4, 24/1 v
katastrálním území Čekanov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Připojení stávajících odběrných míst na novou energetickou distribuční síť, jedná se o demontáž
venkovního vedení NN, které bude nahrazeno novým, zemním kabelovým vedením
Stavební objekty: SO 01 – kabelové vedení NN, SO 02 – demontované venkovní vedení NN
Liniová stavba kabelového vedení v délce 1335 m
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, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor ŽP a výstavby,
úřední dny pondělí a středa 7,30 - 11,30 a 12,30 - 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 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.
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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. 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. Jana Švábová
otisk úředního razítka
odborný referent odboru ŽP a výstavby

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci řízení
AZ Elektrostav, a.s., IDDS: yttczpb
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona):
na pozemku st. p. 3/2, 5/1, 6, 7, 8, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 12, 14, 17/2, 17/3, 26, 27/1, 32, 35, 36, 37, 73, 74,
88, 89, 93, 104, 24, 22, 72, 21/2, 19, 18, parc. č. 2, 29, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34, 37/2, 37/3, 61/1,
87/4, 87/6, 125, 207/1, 207/2, 210/6, 429/1, 430, 441, 451/3, 454/6, 454/9, 454/10, 454/11, 454/12,
454/15, 454/19, 454/21, 454/27, 454/28, 454/29, 454/30, 454/31, 454/32, 126, 459, 9/2, 17, 24/4, 24/1 v
katastrálním území Čekanov.
dotčené orgány
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp.org., SÚS Kutná Hora, IDDS: a6ejgmx

