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OZNÁMENÍ
ZAHAJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Společnost čEZ Distribuce, a. s., IčO 24729035, Teplická 8'l4, 405 02 Děčín, kterou

i, IČ0 12840963, Manětínská 138, 331 01 Plasy (dále
zastupuje na základě plné moci
jen "žadatel"), podal dne 14. 1.2020 žádost o vydáni územního rozhodnutí o iunístěni stavby pod názvem :
"Sirá, RO, chatová osada, DPCZ, kNN, zak.ě. IE-12-0007891", která řeší : nové kabelové rozvody
NN na pozemku st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), 62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 630
(ostatní plocha), 285/13 (ostatní plocha), 638 (ostatní plocha), 286/17 (ostatní plocha), 286/18 (trvalý
travní porost), 286/10 (trvalý travní porost), 286/11 (trvalý trmvní porost), 286/12 (trvalý travní
porost), 286/13 (trvalý travní porost), 286/14 (trvalý travní porost), 286/15 (trvalý travní porost),
286/25 (ostatní plocha), 285/4 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Sirá, obec Sirá (dále jen
,,stavba").
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prosffe«li, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. l písm. d) 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, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci ffzení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doruěení tohoto oznámení.

K později uplatněným závaznýín stanoviskům, námitkám a připornínkám nebude přihlédnuto.

Účastnici řízení- mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Zbiroh, odbor -výstavby a
životn'ího prostředí, úřední dny Po a St 8,00 - 12,00, 13,00-17,00 hod.).
Pouěení :

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 účastn&a řizeni, a důvody podání námitek.
Obec mie uplatnit námitky k ocmaně zájmů obce a zájínů občanů obce. Vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sáín žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozernku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozernkíun nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno, mie uplatňovat námitky proti projednávanému záíněru v rozsahu, jakým je její právo
přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 'Mzení podle zvláštního právního předpisu, mMe uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen vere5ný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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Nechá-li se některý z účastníků zashipovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Marie Teršová

vedoucí odbom výstavby a ŽP
Městského úřadu Zbiroh

Příloha : situační výkres se zAkresem předmětné stavby

Obdrží : (příloha pro žadatele: výzva k zaplacení správniho poplatku)

'Účastníci řízení : (doporučeně do vlastních rukou na domčenku, do datové schránky)
žadatel :

ČBZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, v zastoupení
x, IDDS: i6cihcc

místo podnikání: Manětínská č.p. 138, 331 0l Plasy
vlastníci dotčených nemovitostí :
Obec Sirá, IDDS: 23mbh9c
sidlo: Sirá č.p. 52, 337 0l Rokycany l
č.'í: a 33701 ..
í, 337 0l

j

515

ostatní ÚČastníci řízení :

Obec Sirá, IDDS: 23mbh9c
sídlo: Sirá č.p. 52, 337 0l Rokycany 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčm IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

qa742ť
Česká telekomunikační infrastruklura a.s., IDDS:i:qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3--Žiuov

Dotčené ordány : (do «htové schránky)
Obecní úřad Sirá, IDDS: 23mbh9c
sídlo: Sirá č.p. 52, 337 0l Rokycany l

Městský úřad Rokycany, odbor životního prosďedS, IDDS: mmfb7hp
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 0l Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, o«:lbor školstvi a kulhuy, IDDS: mmfb7hp
sídlo: Masa'rykovo náměstí č.p. 1, Sffed, 337 0l Rokycany 1

