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EJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ÍZENÍ O UMÍST NÍ STAVBY A STAVEBNÍHO
ÍZENÍ A POZVÁNÍ K VE EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 27.9.2012 podala spole nost EZ Distribuce, a. s. (I - 27232425), Teplická 874/8, D ín IVPodmokly, 405 02 D ín, prost ednictvím zástupce: K. UHLÍ s. r. o. (I - 47539399), Havlí kova 894, 250 88
elákovice žádost o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby a žádost o vydání stavebního povolení pro
stavbu: nového kabelového vedení VN umíst ného na pozemcích parc. . 1027/1, 1030/2, 867/27, nového
kabelového vedení NN umíst ného na pozemcích parc. . 867/11, 867/12, 867/13, 867/14, 867/15, 867/16,
867/17, 867/18, 867/19, 867/20, 867/21, 867/22, 867/23, 867/24, 867/25, 867/26, 867/27 a nové trafostanice
umíst né na pozemku parc. . 867/27 vše v kat. území Kozojedy u Kostelce nad ernými lesy. Uvedeným
dnem bylo zahájeno spojené územní ízení o umíst ní stavby a stavební ízení.
M stský ú ad,stavební ú ad Kostelec nad ernými lesy, jako stavební ú ad p íslušný dle § 13 odst. 1 písm.
f) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného
územního ízení o umíst ní stavby a stavebního ízení a sou asn na izuje ve ejné ústní jednání na den

8.11.2012 ( tvrtek) v 9:00 hodin.

Místo konání: v kancelá i stavebního ú adu v Kostelci n. .l..
M stský ú ad,stavební ú ad Kostelec nad ernými lesy usnesením ze dne 1.10.2012 rozhodl, že územní
ízení o umíst ní stavby se v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "správní ád") spojuje se stavebním ízením a
žádost bude projednána ve spole ném ízení.
Do podklad rozhodnutí mohou ú astníci ízení nahlédnout u M stského ú adu,stavebního ú ad Kostelec
nad ernými lesy (návšt vní dny: pond lí a st eda 8:00 - 17:00) a p i ve ejném ústním jednání.
Závazná stanoviska dot ených orgán , námitky ú astník ízení a p ipomínky ve ejnosti musí být
uplatn ny nejpozd ji p i ve ejném ústním jednání, jinak se k nim nep ihlíží. K závazným stanovisk m a námitkám
k v cem, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání územního nebo regula ního plánu, se nep ihlíží. Ú astník ízení ve
svých námitkách uvede skute nosti, které zakládají jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání námitek;
k námitkám, které nespl ují uvedené požadavky, se nep ihlíží. Nechá-li se n který z ú astník ízení zastupovat,
p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho zám ru a o tom, že podal žádost o
vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladn poté, co bylo na ízeno ve ejné ústní jednání, vyv šena na
vhodném ve ejn p ístupném míst u stavby nebo pozemku, na nichž se má zám r uskute nit, a to do doby
ve ejného ústního jednání. Sou ástí informace je i grafické vyjád ení zám ru, pop ípad jiný podklad, z n hož
lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu zám ru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel
uvedenou povinnost nesplní, stavební ú ad na ídí opakované ve ejné ústní jednání.
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Ú astník ízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního ádu povinen
p edložit na výzvu oprávn né ú ední osoby pr kaz totožnosti. Pr kazem totožnosti se rozumí doklad, který je
ve ejnou listinou, v n mž je uvedeno jméno a p íjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, pop ípad bydlišt
mimo území eské republiky a z n hož je patrná i podoba, pop ípad jiný údaj umož ující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad p edkládá, jako jeho oprávn ného držitele. P ípadn je t eba dále p edložit doklad
oprav ující k jednání za právnickou osobu.
Ú astník ízení m že podle § 14 odst. 2 správního ádu namítat podjatost ú ední osoby, jakmile se o ní
dozví. K námitce se nep ihlédne, pokud ú astník ízení o d vodu vylou ení prokazateln v d l, ale bez zbyte ného
odkladu námitku neuplatnil.

Tomáš Mejst ík
oprávn ná ú ední osoba
referent stavebního ú adu

Tento dokument musí být vyv šen na ú ední desce po dobu 15 dn , 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyv šení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

Sou asn ú ad pro vyv šení a podání zprávy o vyv šení potvrzuje, že tato písemnost byla zve ejn na
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup, podle v ty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní ád).

………………………………….....................
Podpis oprávn né osoby, potvrzující vyv šení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávn né osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozd lovník
Ú astníci ízení - - územní ízení o umíst ní stavby
Doru ení jednotliv :
EZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02 D ín, prost ednictvím zástupce: K.
UHLÍ s. r. o., Havlí kova 894, 250 88 elákovice
Obec Kozojedy, Kostelec nad ernými Lesy , 281 63 Kostelec nad ernými Lesy
Doru ení ve ejnou vyhláškou:
Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace, Zborovská 11/81, 150 00
Praha 5
R & H, spol. s r.o., Zelená 242, Struha ov, 251 64 Mnichovice
editelství silnic a dálnic- Správa Praha, Brankovická 337, 280 01 Kolín 1
Petr Šolín, Anežky Malé 770/9, 149 00 Praha 4
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III
ostatní ú astníci ízení
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Ú astníci ízení - - stavební ízení
Doru ení jednotliv :
EZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02 D ín, prost ednictvím zástupce: K.
UHLÍ s. r. o., Havlí kova 894, 250 88 elákovice
Obec Kozojedy, Kostelec nad ernými Lesy , 281 63 Kostelec nad ernými Lesy
Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace, Zborovská 11/81, 150 00
Praha 5
R & H, spol. s r.o., Zelená 242, Struha ov, 251 64 Mnichovice
editelství silnic a dálnic- Správa Praha, Brankovická 337, 280 01 Kolín 1
Petr Šolín, Anežky Malé 770/9, 149 00 Praha 4
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III

Ú ady pro vyv šení a podání zprávy o datu vyv šení a sejmutí (doru ení jednotliv )
ve ejná deska M stského ú adu Kostelec nad ernými lesy, Nám Smi ických 53, Kostelec nad ernými
Lesy
ve ejná deska OÚ Kozojedy, Kozojedy u Kostelce n. .l. , 281 63 Kozojedy u Kostelce n. .l.

Dot ené orgány (doru ení jednotliv )
HZS, Polepská 634, 280 00 Kolín
Krajská hygienická stanice St edo eského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
M stský ú ad í any, odbor životního prost edí, Komenského nám. 1619, 251 01 í any u Prahy
M stský ú ad í any, odbor správních agend a dopravy, Komenského 1619, 251 01 í any u Prahy
M stský ú ad í any, odbor územ.plánování a reg.rozvoje, Komenského 1619, 251 01 í any u Prahy
Policie R, Krajské editelství policie St .kraje, DI Kolín, Václavská 11, 280 16 Kolín 3
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