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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

 
 
Ing. arch. Jiří Hánl, nar. 12.3.1958, Všestudy č.p. 49, 277 46  Veltrusy 
a 
Ing. arch. Iva Hánlová, nar. 25.6.1957, Všestudy č.p. 49, 277 46  Veltrusy 
a 
Jaromír Pavliš, nar. 5.6.1957, Komenského č.p. 154, 277 46  Veltrusy 

(dále jen "žadatel") podal dne 6.5.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků 

st. p. 172, parc. č. 226/7, 226/126, 226/238, 226/239, 226/240, 226/241, 400/8, 400/9 v katastrálním 
území Všestudy u Veltrus, z důvodu: 

 
Dělení pozemků v lokalitě Všestudy - Nad Parkem II 

pro výstavbu 25 rodinných domů vč. obslužné komunikace a inženýrských sítí 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Dělení pozemků st. 172 o výměře 5971m2 (zast.pl.) a parc.č. 226/126 o výměře 7302m2 (orná půda)   
bude provedeno dle geometrického plánu č. 309-163/2019 ze dne 11.3.2020, vyhotovitel GEVIA s.r.o., 
geometrický plán ověřil Ing. Petr Baťek a dne 13.03.2020, potvrdil Katastrální úřad v Mělníku PGP-
458/2020 -206. U pozemků oddělených od st. 172 (zast.pl.), nové parc.č. 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440 a 441 se mění způsob využití na ostat. pl./jiná plocha.  

 

Dělení pozemků parc.č. 226/7 (orná půda) o výměře 17012m2, parc.č. 226/238 o výměře 1759m2 (orná 
půda), par.č. 226/239 o výměře 4824m2 (orná půda), parc.č. 226/240 o výměře 761m2 (orná půda), parc.č. 
226/241 o výměře 615m2 (orná půda), parc.č. 400/8 o výměře 1768m2 (orná půda) a parc.č. 400/9 o 
výměře 5m2 (orná půda)  bude provedeno dle geometrického plánu č. 308-163/2019 ze dne 23.1.2020, 
vyhotovitel GEVIA s.r.o., geometrický plán ověřil Ing. Petr Baťek a dne 29.1.2020, potvrdil Katastrální 
úřad v Mělníku PGP-158/2020 -206 

 

Způsob zástavby pozemků vzniklých po oddělení bude dle projektové dokumentace z 05/2020 
„Dokumentaci pro dělení pozemků“ zpracované Ing. arch. Hánlem 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 
stavebního zákona zahájení územního řízení. Stavební úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, 
protože mu poměry staveniště byly dobře známy. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a 
připomínky do 
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15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

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. 

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. 

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. 
  
 

Ing. Josef Košťál 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

  
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 

Ing. arch. Jiří Hánl, Všestudy č.p. 49, 277 46  Veltrusy 
Ing.arch. Iva Hánlová, Všestudy č.p. 49, 277 46  Veltrusy 
Jaromír Pavliš, Komenského č.p. 154, 277 46  Veltrusy 
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y 
 sídlo: Všestudy č.p. 7, 277 46  Veltrusy 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: 8zzbfvq 
 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, IDDS: 8zzbfvq 
 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 4 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/94, Klíše, 401 17  Ústí nad Labem 1 
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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. 
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