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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje Meritum Kladno – Projekce s.r.o., IČO 28544391, Ctiborova č.p. 3091, 272 01
Kladno 1
(dále jen "žadatel") podal dne 22.7.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Lichoceves – rekonstrukce v. v. za kNN
Číslo stavby: IE-12-6005386

na pozemku st. p. 6, 9/1, 11, 12, 13, 14, 15/1, 17, 18, 23, 33, 37, 39, 40, parc. č. 2, 12/1, 35/1, 35/3, 39/2,
39/3, 86, 87/1, 87/2, 89/8, 116/4, 119, 121, 138/2, 138/3, 142, 147/1, 147/2 v katastrálním území
Lichoceves. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. e) 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 a současně
upouští od ústního jednání spojené s ohledáním na místě, protože jsou mu poměry v území dobře známy.
Účastníci řízení mohou podávat námitky či připomínky a dotčené orgány závazná stanoviska do:
15 dnů od doručení tohoto oznámení
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Velké Přílepy, úřední dny:
pondělí od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 18,00 hod.).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 3, 4, 8, 16, 19/2, 20, 21, 24, 34, 35, 36/2, 41, 42, 75, parc. č. 9, 30, 51/1, 51/2, 56/2, 59/4,
59/5, 59/6, 59/14, 89/4 v katastrálním území Lichoceves
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lichoceves č.p. 11, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 10, č.p. 5, č.p. 23, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 18, č.p. 25, č.p. 29, č.p.
37, č.p. 35 a č.p. 36
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 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.
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.

Bc. Tomáš Zedník
Referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Velké Přílepy a obce
Lichoceves

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Obecního úřadu Velké Přílepy.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Meritum Kladno - Projekce s.r.o., IDDS: cm7madr
František Čáp, Lichoceves č.p. 41, 252 64 Velké Přílepy
Mgr. Michaela Gray, K Červenému vrchu č.p. 678, Vokovice, 160 00 Praha 6
Phillip Gray, Lichoceves č.p. 21, 252 64 Velké Přílepy
Jindřiška Hajzlerová, Lichoceves č.p. 13, 252 64 Velké Přílepy
Květoslava Jelínková, Lichoceves č.p. 9, 252 64 Velké Přílepy
Hana Kolářová, Budečská č.p. 356, Dubí, 272 03 Kladno 3
Hana Koritenská, Lichoceves č.p. 26, 252 64 Velké Přílepy
Pavla Kovářová, A. Dvořáka č.p. 143, 252 61 Jeneč
Jitka Langerová, U Pekařky č.p. 234/5, 180 00 Praha 8-Libeň
Miroslav Linka, Lichoceves č.p. 7, 252 64 Velké Přílepy
Hana Linková, Lichoceves č.p. 7, 252 64 Velké Přílepy
Pavel Novák, Lichoceves č.p. 22, 252 64 Velké Přílepy
Jiřina Nováková, Lichoceves č.p. 22, 252 64 Velké Přílepy
Eva Pešková, Lichoceves č.p. 42, 252 64 Velké Přílepy
Jiřina Růžičková, Pod Lesem č.p. 101, 252 67 Tuchoměřice
Blanka Schnappelová, Lichoceves č.p. 4, 252 64 Velké Přílepy
Miroslav Schnappelovi, Lichoceves č.p. 4, 252 64 Velké Přílepy
Vladimír Stříbrný, Lichoceves č.p. 19, 252 64 Velké Přílepy
Alena Šístková, Lichoceves č.p. 26, 252 64 Velké Přílepy
Pavel Španko, Václavské náměstí č.p. 823/33, 110 00 Praha 1-Nové Město
Jiří Štětka, Lichoceves č.p. 13, 252 64 Velké Přílepy
Hana Zachová, Ludvíka Kuny č.p. 406, 272 04 Kladno 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Lichoceves, IDDS: npvanb3
Státní pozemkový úřad ČR, pobočka Beroun, IDDS: z49per3
účastníci (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 3, 4, 8, 16, 19/2, 20, 21, 24, 34, 35, 36/2, 41, 42, 75, parc. č. 9, 30, 51/1, 51/2, 56/2, 59/4,
59/5, 59/6, 59/14, 89/4 v katastrálním území Lichoceves
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lichoceves č.p. 11, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 10, č.p. 5, č.p. 23, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 18, č.p. 25, č.p. 29, č.p. 37,
č.p. 35 a č.p. 36
dotčené orgány
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4
Městský úřad Černošice, stavební úřad, oddělení dopravy, IDDS: u46bwy4
Ústav archeologické památkové péče středních Čech,, příspěvková organizace Středočeského kraje,
IDDS: eaig3gd

