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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Všestudy, zast. starostou Ing. arch. Jiřím Hánlem, IČO 00237311, Všestudy č.p. 7, 277 46
Veltrusy
(dále jen "žadatel") podal dne 6.2.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Rekonstrukce komunikace v ulici Lva Šimáka a ulici Vojkovská - veřejné osvětlení
Všestudy
na pozemcích parc. 157/51, 367/1, 381/1 a st. 22/1 v katastrálním území Všestudy u Veltrus.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
SO – 02 Veřejné osvětlení
elektroinstalace pro veřejné osvětlení (VO) bude v ulici Lva Šimáka a v ulici Vojkovská
stávající VO se v této části obce demontuje a zruší
přemístění zařízení místního rozhlasu ze stávajících stožárů na nejbližší nové stožáry VO
napájecí bod bude stávající rozvaděč VO, ze které budou vyvedeny tři větve kabelů
první větev: WL1 bude pro připojení svítidel VO1.1 a VO1.2 v horní části ulice Vojkovská
druhá větev WL2 bude pro připojení svítidel WL2 bude pro připojení svítidel VO2.1 až VO2.7 ve
spodní části ul. Vojkovská a ul. Lva Šimáka
třetí větev WL3 bude pro připojení svítidel VO3.1 a VO3.2 v ulici Lomená a stávajících svítidel v
ulici
stožáry budou osazené v betonovém základě
výška stožárů bude 4 m nad zemí, budou osazené výložníky pro osazení svítidel
Stavba bude provedená dle projektové dokumentace, kterou v 12/2018 zpracoval Miloš Janák,
zodpovědným projektantem je Ing. arch. Jiří Hánl, ČKA 00 593
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, oznamuje podle § 87 odst. 1
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stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního
plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické
domluvě).
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.
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.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Josef Košťál
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Za den doručení se považuje 15 den ode dne vyvěšení na úřední desce.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y
sídlo: Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
Středočeské vodárny, a.s., Provoz Kladno, IDDS: qztgg8d
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
Účastníci řízení, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou:
Vlastníci sousedních pozemků – parcelní číslo st. 11/1, st.13, st.14, st.15, 1 st.6/1, st.16/2, st.17, st.18,
st.20/1, st. 22/1, st.24/3, st.24/4, st. 27, st.28/1, st.29, st.32, st.35, st.36, st.37, st.41, st.41/2, st.48, st.49,
st.172, 20/1, 20/2, st.36, st.43, st.44, st. 45, st.46, st.47, st.52, st.57, st.63, st.74, st.75, st.84, 104/2, st.125,
st.136, 151, parc. č. 20/2, 171/4, 366/1, 367/1, 381/7, 381/8, 398, 401, 410/1, 416, 418, 63, 157/14,
157/17, 157/18, 157/46, 157/50, 157/51, 157/66, 157/67, 157/83, 157/110, 171/25, 205/2, 226/120,
226/128, 226/130, 226/131, 254/9, 256/6, 381/1, 388/24, 388/27, 390/1, 157/15, 157/53, 157/54, 157/55,
157/56, 157/57, 157/58, 171/9, 171/26, 171/29, 171/30, 171/31, 171/32, v katastrálním území Všestudy u
Veltrus.
Dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p
sídlo: Bezručova č.p. 3341, 276 01 Mělník 1
Policie ČR, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Bezručova č.p. 2796, 276 01 Mělník 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník, IDDS: hhcai8e
sídlo: Pražská č.p. 391, 276 01 Mělník 1
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem MO, oddělení ochrany územních zájmů Praha,
IDDS: hjyaavk
sídlo: Hradební č.p. 12/772, 110 00 Praha 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, IDDS: 8zzbfvq
sídlo: Palackého nám. č.p. 6/1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, IDDS: 8zzbfvq
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., IDDS: fxcng6z
sídlo: Letenská č.p. 4, Malá Strana, 118 01 Praha 1

Dále se doručí:
Obecní úřad Všestudy se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 15
dnů a o zpětné zastlání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Veltrusy

