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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Všestudy, zast. starostou Ing. arch. Jiřím Hánlem, IČO 0237311, Všestudy č.p. 7, 277 46
Veltrusy
(dále jen "žadatel") podal dne 8.9.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
BOŽÍ MUKA
na pozemku par.č. 371 (ostatní plocha/komunikace), katastrální území Všestudy u Veltrus. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
- jedná se o drobnou sakrální stavbu umístěnou na betonovém základu s propojovacími nerezovými
trny do její nadzemní části
- stavba bude provedena z broušené žuly a kovového kříže
- výška stavby vč. kříže bude 2455 mm od upraveného terénu
- výška podstavce pod kříž bude do výšky 1515 mm od upraveného terénu
- sokl kolem sakrální stavby bude mít půdorys 650 x 550 mm
- kolem podstavce bude kamenná dlažba v šířce 400 mm
Umístění stavby:
- stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 371, k.ú. Všestudy u Veltrus
- stavba bude umístěna v místě rozšíření polní cesty před napojením na silnici III/10151, parc.č.
366/1, k.ú. Všestudy u Veltru
Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace, kterou v 09/2021 vypracoval 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
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:
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y
sídlo: Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy
dotčené správní úřady
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Dále se doručí:
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Veltrusy, odbor výstavby a
územního plánování) a obce Všestudy, která je žadatelem. Na oznámení se vyznačí den vyvěšení a
současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obec Všestudy zašle potvrzení o
vyvěšení po uvedenou dobu.
PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST
POVAŽUJE ZA DORUČENOU.
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.

