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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
 
Veronika Hanzalíková, nar. 24.10.1977, 9.května č.p. 34, Zeměchy, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

(dále jen "žadatel") podal dne 6.5.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 

Kabelové vedení NN 0,4kV pro parc.č. 65, k.ú. Všestudy u Veltrus 
Všestudy  

 

na pozemku parc.č. 65, parc. č. 372 a parc.č. 379 v katastrálním území Všestudy u Veltrus. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

- Ze stávající rozpojovací skříně R24 bude vyvedený nový kabel 

- od skříně směrem k pozemku parc.č. 65 k.ú. Všestudy u Veltrus bude v zeleném pásu provedená 
kabelová drážka 

- nový kabel bude uložen v chráničce průměru 63mm 

- celková délka kabelového vedení NN 0,4kV CYKY 4Jx16 – 160 m 

- po provedení prací budou pozemky uvedené do původního stavu. 

 

Umístění stavby: 

- Stavba bude vedená od rozpojovací skříně R24 směrem k par.č. 65 pozemkem parc.č. 372 
(ostat.pl./silnice) a par.č. 379 (ostat.pl./ostatní komunikace); všechny pozemky jsou v k.ú. Všestudy u 
Veltrus 

- trasa kabelu bude ve vzdálenosti 0,6 m od východní hranice předmětných pozemků. 
 

 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 
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 obdržení 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). 
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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 

  
 

 
 
 
Obdrží: 
účastníci  

Veronika Hanzalíková, IDDS: sj5srhf 
 trvalý pobyt: 9.května č.p. 34, Zeměchy, 278 01  Kralupy nad Vltavou 
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y 
 sídlo: Všestudy č.p. 7, 277 46  Veltrusy 
Ing. Martin Nedbal, Všestudy č.p. 4, 277 46  Veltrusy 
Stanislav Nedbal, Všestudy č.p. 4, 277 46  Veltrusy 
Jaromír Pavliš, Komenského č.p. 154, 277 46  Veltrusy 
Ing. Petr Hurdík, Kmochova č.p. 462, Kralupy Nad Vltavou-Mikovice, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb, IDDS: 6ymkhdm 
 sídlo: Všestudy č.p. 23, 277 46  Veltrusy 
Čermáková Barbora, adresa neznámá 
  
dotčené správní úřady 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č.j. MUV-2219/2020/JKo str. 3 

 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
 
 
 

---------------------------                                                        ------------------------------ 
Vyvěšeno dne                                                                       Sejmuto dne 

 

 

 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 


		2020-06-10T08:12:38+0200
	Ing. Josef Košťál
	za správnost




