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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Hana Rychtaříková, nar. 5.7.1959, Na Štěbetce č.p. 1143, Sušice II, 342 01 Sušice 1,
Václav Říha, nar. 1.8.1962, Na Štěbetce č.p. 1143, Sušice II, 342 01 Sušice 1,
které zastupuje Martin Rydrych, nar. 22.4.1976, Zaječov 375, 267 63 Zaječov
(dále jen "žadatel") podal dne 5.1.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Domovní čistírna odpadních vod
na pozemku parc. č. 601/6 v katastrálním území Cheznovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby: Umístění typové domovní ČOV MICRO JA 0,75 v blízkosti stávající žumpy, která
bude využita k zachycení vyčištěných vod. ČOV bude umístěna ve vzdálenosti 3,25 m od pozemku ppč.
601/1 v k.ú. Cheznovice a 1,75 m od stavby rodinného domu čp. 288.
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, 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. 2 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

8. března 2016 (úterý) v 13:00 hodin na místě stavby.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do
podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední dny: Po a St 7:30 16:30). Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního
jednání na místě: U vjezdu k rodinnému domu čp. 288 v Cheznovicích.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 600/2, 601/1, 604/1, 601/5, 1517, PK 602 v katastrálním území Cheznovice
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Poučení:
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, 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, 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.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti.

Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Čermáková
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

..............................

....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Martin Rydrych, Zaječov 375, 267 63 Zaječov
Pavel Čermák, Cheznovice č.p. 198, 338 06 Cheznovice
Martin Čermák, Cheznovice č.p. 198, 338 06 Cheznovice
Pavel Čermák, Cheznovice č.p. 198, 338 06 Cheznovice
Obec Cheznovice, IDDS: bk8bnmj
Markéta Vlasáková, Cheznovice č.p. 53, 338 06 Cheznovice
Pavel Výtvar, Na poříčí č.p. 1045/22, 110 00 Praha 1-Nové Město
Lada Vlčková, Cheznovice č.p. 52, 338 06 Cheznovice
MVDr. Oto Huml, Cheznovice č.p. 178, 338 06 Cheznovice
Ing. Pavla Savincová, Cheznovice č.p. 178, 338 06 Cheznovice
dotčené správní úřady
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Doručení veřejnou vyhláškou: veřejnost

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 20 Rokycany 1
Obecní úřad Cheznovice, IDDS: bk8bnmj

