Městský úřad Čáslav
odbor výstavby a regionálního rozvoje
Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Č.j.:
SU 1423/14, sp. zn. 221/2014-ku
Vyřizuje: Mgr. Klára Kuperová, oprávněná úřední osoba
e-mail.: kuperova@meucaslav.cz; tel.: 327300220

Čáslav, dne 27. ledna 2014

Stavebník:
Obec Chotusice, IČ 00236128,
zastoupena starostkou Bc. Ludmilou Lehetovou
Chotusice 61
285 76 Chotusice

Oznámení
zahájení územního řízení
Dne 21.1.2014 podala Obec Chotusice, IČ 00236128, zastoupena starostkou Bc. Ludmilou
Lehetovou, Chotusice 61, 285 76 Chotusice, žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: odvodnění hasičské nádrže v obci Chotusice - novostavba dešťové kanalizace
na pozemcích: pozemkové parcely číslo 161/1, 161/2, 163, 172, 1652/3, 1658/3, 2145/1, 2145/12,
2154/3, 2154/13, 2154/15, 2155/3, 2184/2, 2191/2, 2230 v katastrálním území: Chotusice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
SO 01 dešťová kanalizace stoka A.I
SO 02 dešťová kanalizace stoka A.II
Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad
od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat

námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Mgr. Klára Kuperová
oprávněná úřední osoba
Rozdělovník:
Účastníci územního řízení dle § 85 dost. 1 a dle § 85 odst. 2 písm. a) doporučeně:
Datová schránka:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, DS: PO, d79ch2h
Obec Chotusice, Chotusice 61, 285 76 Chotusice, DS: OVM, smmaqfz
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, hjyaavk
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) – veřejnou vyhláškou:
katastrální území: Chotusice - pozemkové parcely číslo 1663/1, 1663/19, 1663/110, 1663/18,
1663/125, 1663/115, 1663/15, 1963/13, 1658/9, 1657/11, 1663/93, 1661/5, 1657/6, 1658/13,
1658/14, 1658/15, 1658/15, 1658/16, 1658/18, 1658/10, 1658/11, 1658/12, 1658/7, 1657/5, 180,
179, 181/4, 181/1, 181/3, 181/2, 182, 8/1, 8/2, 9/1, 171, 14/2, 14/1, 162/2, 168/1, 2154/14, 2154/1,
2154/11, 2154/10, 161/12, 161/9, 161/15 a dle PK 167,
stavební parcely číslo 9/2, 15, 299, 469, 423, 414, 415, 416, 422, 339, 335, 334, 499, 1, 2, 5, 7, 324,
22
katastrální území: Čáslav - pozemkové parcely číslo 2331/23, 2331/1
Dotčené orgány:
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
Na vědomí:
Datová schránka:
Policie ČR, DI, Kutná Hora, Na Námětí 421, 284 01 Kutná Hora 1, DS: OVM, 2dtai5u
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Čáslav
a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a na úřední desce Obecního úřadu
Chotusice a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Čáslav, odbor výstavby
a regionálního rozvoje.

Sejmuto dne: .......................................
Vyvěšeno dne: ....................................
Digitálně podepsal Klára Kuperová
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení
a sejmutí
písemnosti.
Datum:
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Č.j.: SU 1423/14 221/2014-ku
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