MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
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Stavebník:
Městys Načeradec, IČO 00232289
Zámecké náměstí č. p. 152, 257 08 Načeradec
zastoupen Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929
Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov u Prahy

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 29.10.2020 podal Městys Načeradec, IČO 00232289, Zámecké náměstí č. p. 152, 257 08 Načeradec,
zastoupen Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929, Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov u Prahy (dále jen
„žadatel“) žádost na vydání územního rozhodnutí pro stavbu pod názvem: „Načeradec, ul. Vožická –
veřejné osvětlení“ na pozemcích: pozemková parcela číslo 1429/13, 1429/38, 1754/6, 1754/20, 1754/24,
1754/25, 1754/31 v katastrálním území Načeradec (dále jen „záměr“).
Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 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. Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené v budově Městského úřadu
Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování v kanceláři č.dv. 206 C v úřední dny Po 8:00-13:00 a St 12:0017:00h, vždy po telefonické domluvě.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu obce, 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,
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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.

Jitka Novotná, v.r.
Oprávněná úřední osoba

Poplatek (pro žadatele):
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů ve výši =1.000,- Kč, poplatek uhraďte v hotovosti v pokladně Městského úřadu Vlašim nebo
složenkou na účet Městského úřadu Vlašim č. 19-0320084389/0800, variabilní symbol 5001005155.
Doručí se:
Žadatel (datová schránka):
Elmoz Czech, s.r.o., Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov u Prahy, DS: PO, wgc3vtx
Obec v místě stavby (datová schránka):
Městys Načeradec, Zámecké náměstí č. p. 152, 257 08 Načeradec, DS: OVM, d6sbqju
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (datová schránka):
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: - veřejnou vyhláškou
Vlastníci pozemků stavební parcela číslo 226, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 120, 121, 139, 140, 141,
60, 59, pozemková parcela číslo 98/3, 120,
Dotčené orgány (interní vypravení):
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a SH - silniční správní úřad, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, úsek státní památkové péče, Jana Masaryka č. p. 302, 258
14 Vlašim
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Vlašim, úřadu
městyse Načeradec a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ....................................

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

(Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.)
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