
@##gá

Měst$ky uÍad Podbo*any
staYebni a Yyvlastřgvasí uŤad
Mírováfi1 5, 441 17 Podborany, fax 413 237 601

sPis. zN.:
li r.t-..J. .

VYŘIZUJE:
TEL.:
E.MS.IL:

DATUM:

SUl201 1/335471Sy
3733312*1 1

Synkgvá
415 237 513
Ql'ÍT knrr* l6}nnr|hrrr* nrr n gŤ
*}. rltl, * lá'Ěr r'a'\'ajar.r t/Lr r'.r IvL

27.1 0.281 1

vrŘr.lnÁ vYl.rlÁŠnq
ozuÁnrení

o sPoJEt.tí Úzennníno n sTAVEBNíno Řízení, zRnÁ.lení spol.ecNÉno ŘízeNí
l pozvÁtuí r veŘe.lnÉmu Úsrxímu ueonÁní

Čez Distribuce, a's., Tep|ická 8T4l8, 405 02 Déěín 4,
kterého zastupuje Es PROJEKT s.r.o., Sko|ní 2il1,440 01 Louny

(dá|e jen ,'stavebník'') dne 26.9.2011 poda| žádost o vydání rozhodnutí o umístění a
provedení stavby:

zÍízení nového odběrného místa a pokládka kNN ppč. 12,Yác|av Staněk,
Chmelištná,

na pozemku st. p. 22,2o|1,21, parc. č. 843/3, 855/3, 855/1 ,843/2, 476|1(PK 17|2}'
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Uvedenfm dnem bylo zaháieno zemní a stavební rízení.

Stavební a vyvlastĎovací rjĚad Městského uradu PodboĚany, jako stavební iad
prís|ušn1i pod|e $ 13 odst. 1 písm. tl zákona č. 183/2006 sb., o r]zemním plánování a
stavebním iádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších piedpisťr (dá|e jen ''stavební
zákon.'), spojil zemní a stavební rízení pod|e $ 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s $ 140 odst. .l zákona č. 50012004 sb., správní iád, ve znění pozdějších piedpisťl
usnesením podle s 140 odst. 4 správního rádu a oznamuje podle $ 87 odst. 1 a $ 1 12
odst. 1 stavebního zák.ona zahájení spoleČného l"ízení a současně narizuje k p'.qednání
Žádosti verejné stní jednání spojené s ohledáním na místě na den

2. prosinceZafi $átek) v 10:00 hodin

se schťrzkou pozvan'Ích v malé zasedací místnosti na MěÚ Podboranv (č. dverí 206}.

Dotčené orgány a rjčastníci fízení mohou závazná stanoviska a námitky' PgPÍípadě
dťrkazy up|atnit nejpozději pri ristním jednání, jinak k nim nebude prih|édnuto. UČastníci
|ízení mohou nahlíŽet do podk|ad rozhodnutí {Stavební a vyvlastĎovací urad
Městského riradu Podborany, riÍednídny: Po. aSt.7,-00 - 16,30 hodín; Út.7,00 - 15,00
hnr{in. 9^ 7 nn - 1r| Qo hnr{in ÍĚfrrrfislr naní ír ar{ní r{an\\l |vv.l l' r q. , 
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Poučení:
Žadate| zajistí, ab;l informaee o jeho záměru a o tom, Že poda| Žádost o vydání
rjzemního rozhodnutí, by|a bezodk|adně poté, co bylo naiízeno večejné stní jednání,
vyvěšena na místě určeném stavebním uradem nebo na vhodném verejně prístupném
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místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má záměr uskuteČnit, a to do doby
veiejného ustního jednání.

Z castní-li se veiejného rlstního jednání více osob z rad verejnosti a moh|o-li by to vést
ke zmaiení riče|u verejného rjstního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Kzávaznym stanoviskťrm a námitkám kvěcem, okterych bylo rozhodnuto pri vydání
uzemního nebo regu|ačního plánu, se nepÍih|íŽí' Účastník Íízení ve svych námitkách
uvede skuteČnosti, které zak|ádď1í jeho postavení jako ričastníka |ízení, a d vody
podání námitek; k námitkám, které nesp|Ďují uvedené požadavky' se neprih|íží.

Účastník |ízení mŮže podle s114 odst. 1 stavebníha zákona up|atnit námitky proti
projektové dokumentaci, zpťlsobu provádění a užhtání stavby nebo požadavk m
dotcenfch orgán , pokud je jimi prímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo
za|ožené sm|ouvou provést stavbu nebo opatrení nebo právo odpovídající věcnému
bremenu k pozemku nebo stavbě.

PověÍenf zaměstnanec stavebního rjiadu je podIe s 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn pri p|nění ukolťr vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jejich v|astníkťr pri zjištbvání stavu stavby a pozemku nebo opatrování dťlkaz a dalších
podkladťr pro vydání správního rozhodnutí nebo opatrení.

Stavební urad mťrže pod|e s 173 odst..| stavebního zákona uloŽit porádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kda závaŽnfm zpťrsobem ztěžuje postup v rízení anebo plnění
rjkolťr pod|e $ 172 odst. .t stavebního zákona tím, že znemoŽnuje oprávněné rední
osobě nebo osobě jí prizvané vstup na svťrj pozemek nebo stavbu.

Nechá-|i se některf z rlčastníkťr zastupovat, predloŽí jeho zástupce písemnou p|nou

moc.

lng. Milan Cimr
vedoucí Stavebního

a vyv|astnovacího radu

Toto oznámení musí bft vyvěšeno po dobu 15 dnrj na uÍední a elektronické desce
MěÚ PodboÍany a uÍední desce Městyse Nepomyš|'
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PÍíloha pro stavebníka:
- poštovní poukázka na 1 .000,-Kč {správní poplatek zavydání rozhodnutíi.

Dok|ad o zaplacení bude pred|oŽen na stavební a vyvlastnovací rad.


