MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Číslo jednací:
Číslo spisu:
Oprávněná úřední osoba:
Tel.:
E-mail:
Datum:

VYST 43319/21-LIH
Sp.zn.:
VYST/6250/2021-LIH
VYST/6250/2021-LIH
Hana Limberková
+420313039481
hana.limberkova@mesto-vlasim.cz
13.09.2021

Stavebník:
Crown Resort & Spa Management s.r.o., IČO 27142680
Pravětice č. p. 19
257 08 Načeradec

Oznámení
o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
Dne 08.09.2021 podal Crown Resort & Spa Management s.r.o., IČO 27142680, Pravětice č. p. 19, 257 08
Načeradec (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:
Oplocení parcel pozemková parcela číslo 4521, 4522, 4523, 4524, 4525 v katastrálním území Kamberk.
Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve výše
uvedené věci.
Popis záměru:
Oplocení pozemků bude provedeno lesnickým poplastovaným pletivem s proměnnými oky 100-200 mm,
výšky 1,6 m, kotveným na dřevěné kůly. Dřevěné kůly budou vyrobeny z kulatiny a impregnovány, popř.
budou dodány „farmářské kůly“ s ochrannými rukávy v patě sloupu. V oplocení budou osazena vrata
z dřevěného rámu s výplní lesnickým pletivem.
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 (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a současně nařizuje, v souladu s § 87 odst. 2
stavebního zákona, k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den:
19. října 2021 (úterý) v 09 : 00 hodin,
se schůzkou pozvaných v budově Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka č.p. 302, Vlašim, II.patro, Odbor
výstavby a územního plánování, kancelář č. dveří 205.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popř.
důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí - Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního
plánování, Po a St - v době úředních hodin.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují níže uvedený rozsah, stanovený v § 89 odst. 4, 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) b) stavebního zákona, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, 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 výše uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Upozornění:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena
na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do
doby veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o
veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož
lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Obsahové
náležitosti informace stanoví § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této informační povinnosti,
vyplývající z ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, žadatel doloží stavebnímu úřadu. Pokud žadatel
uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení
této povinnosti za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má
se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Hana Limberková v.r.
Oprávněná úřední osoba

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Vlašim, Obecního
úřadu Kamberk a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno od: ............................................

Příloha: situační výkres umístění stavby

Doručí se:
Stavebník: (do datové schránky)
Crown Resort & Spa Management s.r.o., Pravětice č. p. 19, 257 08 Načeradec, DS: PO, 2knwwfb
Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky)
Josef Fáček, Táborská č. p. 181, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Tomáš Melichar, Hrajovice č. p. 8, Kamberk, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Petra Klabíková, Nezvalova č. p. 1686, 256 01 Benešov u Prahy
Tomáš Hons, Lhýšov č. p. 16, Šebířov, 391 43 Mladá Vožice
Zdeněk Kahoun, Kahlovice č. p. 7, 257 86 Miličín
Obec Kamberk, Kamberk č. p. 71, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, DS: OVM, 33ubscn
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Dotčené orgány: (interní vypravení, datová schránka)
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana lesa, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01
Vlašim
Veřejnou vyhláškou se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti (§ 87 odst. 2 stavebního
zákona)
Spis „SÚ“
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