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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., , IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2,
kterého zastupuje JH projekt, s.r.o., IČO 28048563, Národních mučednÍků č.p. 196, 339 01
Klatovv 1

(dále jen "žadatel") dne 14.2.2013 podal žádost o prodloužení platnosti spojeného územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále jen "spojené rozhodnutí") na stavbu:

Stavba nadzemního a podzemruno vedení (VN, NN a TS) 22 kV v k.ú. Cheznovice do
lokality K Hájovně

na pozemku parc. č. 1419/1, 1483/1, 1513, p. p. k. 1332, 1335,1338,1355,1356,1357,136111,1362,
1420 v katastrálním území Cheznovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti
spojeného územní a stavební řízení (dále jen "spojené řízení").

Stavba obsahuje:
Stavba zahrnuje napojení lokality k Hájovně v k.ú. Cheznovice. Nadzemní část venkovního vedení bude
provedena na nových betonových sloupech. Její délka bude 442 m. Podzemní vedení, které má směřovat
k trafostanici má uvažovanou celkovou délku 333 m z toho je zemní vedení kabelem 22kV délky 223 m
a zemní vedení vedené 2x kabelem 0,4 kV délky IlO m. Součástí stavby je nová rozpojovací skříň, která
bude umístěna v zastavěné části obce a jednosloupová trafostanice BTS 400.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení řízení o prodloužení platností územního rozhodnutí a
stavebního povolení vydaného ve spojeném řízení č.j. 11115/0STI10, podle § 94a odst. 5 stavebního
zákona.
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska
dotčené orgány a připomínky veřejnosti. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho
zástupce písemnou plnou moc.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřední
dny: Po a St 7:30 - 16:30).
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Poučení:

Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

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 který h má být požadovaný záměr uskutečněn, není-Ii 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.

Účastník řízení může podle § 114 odst. I stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlížř. Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc. 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: Jaroslav Polák

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 zveřejněno od: V elektronické podobě 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 územního řízení dle § 85 odst. 1 písmo a) a b) zákona č. 183/2006 Sb.:
JH projekt, S.f.O., IDDS: 3ibdus7
Obec Cheznovice, IDDS: bk8bnmj

Dotčené orgány
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Ma arykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 O I Rokycany 1

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., veřejnou vyhláškou:
Hana Martínková, Jindřich Hejna, Luboš Hejna, Vladimíra Poláková, Renata Rossi, Jiří Jindřich, Václav
Hasman, Zemědělská vodohospodářská správa, Helena Humlová, RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Telefónica Czech Republic, a.s., Martin Šlehofer, Vladimira Jirsová, Lesy České republiky, s.p., Správa
toků - Oblast Povodí Vltavy, Michal Kolář, Helena Inemanová, Ing. Jiří Vainer, Jiří Černý, Jaroslava
Fikarová, Miroslav Anýž, Dagmar Pospíšilová, Monika Pulkertová, Ing. Eva Wenigová, Jarmila
Humlová, Jarmila Jandíková, Helena Kratochvílová, Jan Kozák, Jitka Švamberková, Jiří Kasík, Jiřina
Kasíková.

Obdrží účastníci stavebního řízení dle § 109 písmo a).
JH projekt, S.f.O., lDDS: 3ibdus7

Dotčené orgány
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písmo c), d), e), f) zákona. č. 183/2006 Sb., veřejnou
vyhláškou z důvodu řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád.
Hana Martínková, Jindřich Hejna, Luboš Hejna, Vladimíra Poláková, Renata Rossi, Jiří Jindřich, Václav
Hasman, Zemědělská vodohospodářská správa, Helena Humlová, RWE Distribuční služby, S.f.O.,

Telefónica Czech Republic, a.s., Martin Šlehofer, Vladimíra Jirsová, Lesy České republiky, s.p., Správa
toků - Oblast Povodí Vltavy, Michal Kolář, Helena Inemanová, Ing. Jiří Vainer, Jiří Černý, Jaroslava
Fikarová, Miroslav Anýž, Dagmar Pospíšilová, Monika Pulkertová, Ing. Eva Wenigová, Jarmila
Humlová, Jarmila Jandíková, Helena Kratochvílová, Jan Kozák, Jitka Švamberková, Jiří Kasík, Jiřina
Kasíková, Obec Cheznovice.


