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OZNAMENI
o ZÁEÁJENÍ sPoLEČNÉrroŘÍzrNÍ a poZVÁNÍ K VEŘE.rNÉMU ÚsTNiMU JEDNÁNÍ
Veřejnorr vyl,t1áškotr

CEz Distribuc€

a.s.' Teplická 874/8,405 02

Děči|l,tČo212 32.125

zastoUpená na základě plné moci firmoLl

JoseíZíka, Milavče 131' 344

011

DomažIice l'

Ičo 76061990

(dá]e ]en''stavebník'')

dne 25'10'20l0 podel žádost o rrydání rozhodnutí o umístění a pÍovedení stavby:

pokládká zemního el. kibelu 0,4kv o celkoýé délce 115m
s osazením dvou |.ozpojovácích

skříní pro gaŤáŽe

na pozeml.u parc. č. |08911

(\,ldstník Městys

olťBtníkMěst.ls Kololeč) ,108912 htastník Městys Kataýeč),163sl1,
Kalayei], ulice U strró lhry' v ]<atastrá]nim územi Kolove.'

Uvedeným dnem bylo zahájeno úzenmi a stavební řízeni'

Městský úřad stalikov, odbo| výstavby, vodnibo hospodářství a dopraq,, jako stavebni ťlřad příslušný
podle $ 13 odst' 1 Pjsm, t) Zákona č. 183/2006 Sb'' o úzernnímplánování a stavebnim řáclu
Gtavební
zákon)' ve Znění pozdějších předpisů (dále ] en '.stavebnj zákon,.), spojil územnía stavební řízení podle
$ 7E odst. 1 sta\'ebnjho zákona v sorúadu s š 140 odst' 1 zákona č' 500/2004 Sb', správní iád' ve Znéní
pozdějšíchpředpisůusnesenímpod]es140odst.4správ|íhořáduaoznarnrrjepod1e$87odst'1aŠ]]2
odst' 1 slavebniho Zákona zahájení společného řízení a současně nařizqje k prqednání žádostj veřejné
ústnjjednání na den

30. I l. 2010 v 08.00 hodin
5e schůZkou pozvaných na MěÚ staňkov - č. dv. 4 kancelář

odboř výstevby

Účastníci řizeni moholl záVaa1á stal]oviska a ]lámitky, popřípadě důkazy Llplatnit nejpozději při ústním
jednfui' jinak knim nebude př]h]édnuto' Účasbíci řízeni mohou nahlížet do poc]klaclťI rozhodnutí
(Městský úřad staňkov, odboť výstavby, vodniho hospodářství a dopravy, úřední dny: pondělí a středa od
7'00 12'00 a 12,30 - 17,00 hodin; v ostatní dny po tele|onické dohodě)'

Poučení:
zadatel zajisti, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal Žádost o vydání územního
lozhodnutí, byla bezod|dadně poté' co bylo nařízeno veřejné ústníjednání, lfl,'ěš€na na místě
určeném stavebním úŤad€m nebo na vhodném veřejně přistupném místě u stavby nebo pozemkÚ,
na nichž se má záměr uskutečnit, & to do doby veřejného ústníhojednání.

spis'zn, l723l20l0/sÚ

Zťlčastoí'lise.Veřej'ého ťlsh1íhojedná0í více osob z řad veřejnosti a mohIo-li by to vésr ke zmaření
veřejného ť$tního jednáni, zvoli si společného zmocněnce'

ÚlčeIL|

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kerych bylo rozhodnL]to při vydání úzenníhop1ánrr, se
nepřiblíŽí. UčastníkříZeni ve svých nánitkách uvede skÚteěnosti' kte|é zakjádají jeho posÍavení jako

účastníkaříZení,a důvody podání nánitek; k Dám;tkám' které nesp]ňují uvedené požadavky' se nepřihlíží'

Účastlrík řízení můžepodle $ 114 odst. 1 stavebního zákona upiatnrt námjtky ploti pÍojekové
dokumentaci' zpťlsobll pÍovádění a uŽívátí stavby nebo poŽadavkťrrl dotčených orgánů' poklld je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo plávo zaloŽené smlouvoll provést stavbll nebo opatřeni nebo
právo odpovidající věcrrému břemenu k pozemku nebo stavbě'

Nechá.Ii se něktelý z účastníkťlzastllpovat, předložíjeho zástupce pisemnou plnou moc'

Ing. Marcela vostracká v.r.
Yedouci odboru
za správnost: Jindřich BUdín

obdržíúčastníciúzemníhoa staY€bního Ťizeníi
Jose|,zrka, Vilarce IJ'' ]41 0l DonjrŽlice
Městys KoIoveč' Tyršova č.p. 10' j45

ostatní ťlěastnici dle s 85 odst.2
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Roziodnutímusíbýtvyvěšenonaúřednídescepodobunejméně15tidnťl.SoučasněnlUsibýtvuve{:]ené
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