Městský úřad Město Touškov
Stavební úřad
Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
Spis zn.
Č.j.:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

STAV/1146/2021/Br
1146/2021/MUMT-6
Terezie Brabcová
t.brabcova@touskov.cz
377 922 484

Město Touškov, dne: 23.6.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje
MONTPROJEKT, a.s., Ing. David Řezáč, IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2
(dále jen "žadatel") podala dne 7.5.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Bdeněves,PS,Habeš,kNN
na pozemku parc. č. 63/1, 63/4, 63/5, 63/8, 64/1, 66, 68, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/23, 71/24, 75, 76, 78,
81, 83/1, 89, 416/7, 416/60, 418/1, 420/5, 420/43, 420/54, 421/1, 421/2, 421/3, 421/6, 427/1, 427/2
v katastrálním území Bdeněves. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Umístění nového zemního vedení NN a nových rozpojovacích a přípojkových skříní pro připojení
odběrných míst na distribuční síť ČEZ Distribuce,a.s.; demontáž stávajícího vzdušného vedení NN –
lokalita „HABEŠ“ v obci Bdeněves.
Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení, ve kterém na základě znalostí poměrů v území a předložené dokumentaci upouští od ústního
jednání a místního šetření. Účastníci mohou své námitky podat do
15 dnů od doručení tohoto oznámení,
k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 12,00
a 13,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 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.
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
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. Alena Arbetová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Písemnost byla zveřejněna na elektronické desce.
Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení zveřejnění na elektronickou úřední
desce.

Otisk razítka: …………………………

Podpis: …………………………
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Obdrží:
Účastníci řízení – doručení do vlastních rukou:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
v zastoupení: MONTPROJEKT, a.s., Ing. David Řezáč, IDDS: fgdetem
Obec Bdeněves, IDDS: 9d3avm3
Antonín Kocík, Bdeněves č.p. 21, 330 32 Kozolupy
Josef Čarda, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy
Milan Kovacs, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy
Jitka Benešová, Kozolupy č.p. 267, 330 32 Kozolupy
Karel Kracík, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy
Tomáš Kratochvíl, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy
František Turek, Palackého č.p. 1178, 349 01 Stříbro
Monika Turková, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy
Jan Racek, Bdeněves č.p. 98, 330 32 Kozolupy
Blanka Racková, Bdeněves č.p. 98, 330 32 Kozolupy
Miroslav Frečner, Bdeněves č.p. 81, 330 32 Kozolupy
Radek Štreer, Bdeněves č.p. 91, 330 32 Kozolupy
Radka Štreerová, Bdeněves č.p. 91, 330 32 Kozolupy
Petra Peschlová, Bdeněves č.p. 92, 330 32 Kozolupy
Václav Vraštil, Bdeněves č.p. 93, 330 32 Kozolupy
Hana Zelenková, Bdeněves č.p. 123, 330 32 Kozolupy
Šárka Brychová, Bdeněves č.p. 74, 330 32 Kozolupy
Milan Šula, Brněnská č.p. 989/35, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Milada Šulová, Bdeněves č.p. 74, 330 32 Kozolupy
Dana Šmídová, Bdeněves č.p. 148, 330 32 Kozolupy
Alžběta Skleničková, Bdeněves č.p. 149, 330 32 Kozolupy
Pavlína Skleničková, Bdeněves č.p. 149, 330 32 Kozolupy
Stanislav Hnilička, Bdeněves č.p. 202, 330 32 Kozolupy
Kateřina Hniličková, Bdeněves č.p. 202, 330 32 Kozolupy
Zdeněk Řáha, Bdeněves č.p. 59, 330 32 Kozolupy
Dotčené orgány státní správy:
MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd
Obdrží – úřad pro vyvěšení veřejné vyhlášky:
Obecní úřad Bdeněves
Městský úřad Město Touškov
Obdrží – doručení veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, identifikovaní označením pozemků (jejich
vlastníci):
Pozemky parc.č. 71/22, 71/29, 71/30, 71/3, 420/42, 420/41, 86, 85, 90/8, 72/2, 71/7, 73/3, 73/2, 71/8,
71/36, 90/3, 71/34, 71/41 v katastrálním území Bdeněves.
Dále obdrží:
vlastní

