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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU
JEDNÁNÍ
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje ENERGON Dobříš, s.r.o., IČO 25727362, Dobříš 1665, 263 01 Dobříš
(dále jen "žadatel") podal dne 8.3.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Cheznovice, RO, p.č. 137/3,12, kNN Svoboda
na pozemku parc. č. 137/12, 1448/2, 1450/1, 1452/1 v katastrálním území Cheznovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Umístění přípojky zemním kabelem v chodníku podél komunikace na ppč. 1448/2 v k.ú
Cheznovice a v místní komunikaci ppč. 1452/1 v k.ú. Cheznovice pro stavbu na pozemku ppč.
137/12 v k.ú. Cheznovice, kde bude umístěn elektroměrný pilíř.
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, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

14. června 2016 (úterý) ve 13:00 hodin
na místě stavby se srazem pozvaných před pozemkem 137/12 (rozestavěná stavba
RD Svobodovi)
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).
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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 pozemku 137/12 v Cheznovicích (stavba RD Svobodovi).

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 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.
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.
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. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Čermáková Štěpánka
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)
ENERGON Dobříš, s.r.o., IDDS: cgx38h8
Pavel Svoboda, Žherská č.p. 1666, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Jana Svobodová, Žherská č.p. 1666, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Cheznovice, IDDS: bk8bnmj
Mgr. Bohuslava Šlapáková, Cheznovice č.p. 225, 338 06 Cheznovice
Josef Šlapák, Cheznovice č.p. 225, 338 06 Cheznovice
Václav Moulis, Cheznovice č.p. 224, 338 06 Cheznovice
Kamil Karlíček, Cheznovice č.p. 223, 338 06 Cheznovice
Radomil Anděl, Cheznovice č.p. 57, 338 06 Cheznovice
Eva Merhautová, Cheznovice č.p. 210, 338 06 Cheznovice
veřejnost: (veřejnou vyhláškou)
dotčené správní úřady
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

