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Žadatel

obec Štěchovice
štěchovice 64
387 16 Volenice

oznámení
zahájen í územ ního řízeni
Veřejná vyhláška

obec štěchovice, rčo oosszssz, štcctrovice 64,387 16 Volenice,
kterou zastupuje ELEKTROINVEST STRAKoNICE s. r. o., ICo 25185969, Katovická 175, 386 01 Strakonice

(dále jen ''žadatel''), podala dne 25.02.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

,rštěchovice - veřejné osvětlenť

(dále jen ,,stavba") na pozemcírch st. p. č' 4l2, st. p. č. 53, p. č. L23, p' č' 74, p. č' s3lz,
p' č' 1375, p' č' 196512, p. č. 1967lI, p' č. 196713, P. č' 196614, p' č' 196617, p. č. 1966/5, p. č. t5l4,
p. č. 1966/12, p.č' L97IlIO, p. č. I97Ll17, p'č' L96BlL, p' č. B4lL, p. č. 1984, p. č. 1969/1, P. č. 2001,
p. č. 1937, p. č. 1364lI, p' č.5913, p' č.64lz, p. č' 1926lI, p' č' 1407 v katastrálním územíStěchovice,
obec Stěchovice.

. Předmětem stavby jsou nové el. zemní kabelové rozvody veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci
štěchovice.

Řízeníje zahájeno dle $ 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uplynutím
lhůty 15 dnů ode dne vyvěšenítéto veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, kteý písemnost

doručuje.

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst. 1 písm. d)

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ''stavební
zákon''), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení' :elikož jsou

stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu $ 87 odst. 1 stavebního zákona od místního šetření
a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky
a připomínky

do 15-ti dnů od doručení tohoto oznámení,

k později podaným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlÍžet do podkladů rozhodnutína stavebním úřadu Městského úřadu Strakonice'

Poučení:

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky 5 89 odst' 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve sých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postaveníjako účastníka Yízení, a důvody podání námitek.

obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
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Vlastník pozemku nebo stavby, na kteých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,

n"oo'iun, kdo má jiné věcné bravo r tomuto pozemku -nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné

věcné piávo k sóusedním itavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může b'ýt

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 upla-tňovat námitky pouze

u-ioluňu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle

zvláštního právního předpisu zabyvá'

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

$KY qlman

Ing. Jaromír Zeman otisk úředního razítka

vedoucí stavebního úřadu

llB'ií
lí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Strakonice

; ďb"..íň' jřuj' šte.novice a zároveň musí b'ýt po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Strakonice způsobem

umožňujícím dálkoý přístup'

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, kteý písemnost doručuje.

Patnáctýň dnem po'vyvěšeníse pís'emnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění

způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřeaní deska:

Vyvěšeno d ne :'. -'...' "'.''.' ::' t.: :t-._1,:-! ::.!'-r_1 !'r l.''

' 1 " ;';"'r';i{ir"tH"{li
: .1;':;'; i íi 1l{)ie!''r-iťe l

:i r i.4t' l{,.'ťt - lt.l

Razítko, podpis orgánu, kteý powrzuje vyvěšenía sejmutíoznámení.

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšenía sejmutíoznámení.

Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Rozdělovník:

účastnícÍ územního řízení podte f 27 odst. 1 správního řádu _ doručení jednotlivě

ELEKTRoINVEST STRAKoNICE s. r. o., IDDS: x8h3m4w (zástupce žadatele)

Ing. Petr Dplejš, Brdičkova č. p' 7907l29, 155 00 Praha-Stodůlky

Jiří Polák, Štěchovice č. p. 13, 3B7 16 Volenice

Miroslav Mráz, štěchovice č. p. 95, 3B7 16 Volenice

Jana Hradecká, štěchovice č. p. 95,3B7 16 Volenice

Dagmar Horňáková, štěchovice č. p.76,3B7 16 Volenice
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l účastnÍci územního řízení podte f 27 odst. 2 správního řádu - doručení veřejnou vyhláškou

I| - osoby s v|astnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům p' č. st. 60, st' 68, st' 54,

st'šz,st'3512,.t. Esir, á'+slt, st' 43, st.+slz,st.4616,st'2IlI, st.20, st'2312, st. 16, st. 15,

st. 13, st. 11, ,t' t+lz, st. 9, st. 7l7, st' B, st. 2, p. č' 1940, p' č.1374, p' č' 66, p.'.č' 63lI, p' č' 5912'

:1q,i|lz-, p-E'. tggó,' p'' č. 8,(iz, p.' i. go/r, p' č' 4L, p. č. 1966/3 , p. č' 1I9lt, p' č' Lz}, p. č. tgtglt,
p. č. I979l3, p. č' tsss, p.'č. igal5', p' č. soll6, p.č. 2003, p. č' 796717, p' č' !22lI, p' č' I37'

p' č' t11l4, p. č. 103, p'Z. gslt, p. e.'tgos/z,.p'.č..t9lzf!, y..č' 196913, p. č. 81710, P' č' BI7lz,

p. Ě. i+,'p.'ri s3, p. ť. 1376, p' É. +g u katastrá|ním územíŠtěchovice, obec Štěchovice a stavbám na

nicň č. p''s, i. p' b, e. p. s,'t. p. 11, č. p.4!.,č' p] 5-9, č' 
'p-' 

63,'!: p'B2,.č' p' 62' č' p' 81' č' p' 22'

6' o. asi č"p'z), č''p.28, č'p'26, č. p' 19, č. p. 13, č. p. 15 ve Stěchovicích

- vlastníci staveb technické infrastruktury v pozemcích dotčených stavbou st. p. č. 4l2, st' p' č' 53,

p' č. 123, p' č' 74, p. č' aslz, p. e' í:zs,.p. č. 1965/2, q. č.^-1!67lL, p'č. L967l3, p' č' L966l4,

p' č.796617, P.č. 1966,15,'p.'č' tsl+, p.. e. tgoo/t2, p'č'tg7lllo, p. č' I971lt7, p- č'1968|I,
p' č' B4lI, p. č. 1984, p. e.'rsosll,P.č.'2-091, p. č. 1937, p. č. 1364/1, p.č. 5913, p' č' 6412'

p' č' nžait', p' č' 1407 v katastrálním území Štěchovice, obec Stěchovice

dotčené orgány - doručení jednotlivě
Městský úřáo štrat<onice, o-dbor životního prostředí, Velké náměstí č. p. z, 386 01 Strakonice

Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, Velké náměstíč. p. 2,386 01 Strakonice

ostatní
Městský úřad Strakonice, Velké náměstí č'P'2,386 o1 Strakonice (úřednídeska, dálkorný přístup)

vlastní

Stránka 3 z 3


