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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO
JEDNÁNÍ
Úřad městyse Jince,stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon /, v platném znění, obdržel dne 24.1. 2018 žádost ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IČ 24729035 zastoupené COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, Kladno IČ
14799634 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„ Drahlín, kNN pro p. č. 75/7-75/9 - č. stavby IV-12-6021932 “
Jedná se o úpravy a rozšíření distribučního vedení NN 0,4kV v obci a katastrálním území Drahlín z důvodu připojení
nových odběrných míst – pozemků parc. č. 75/25 až 75/32 určených pro umístění rodinných domů
Stávající podzemní kabelové vedení NN AYKY 3x120+70mm2 umístěné v kraji místní komunikace na pozemku parc.
č. 932/1 bude při hranici s pozemkem parc. č. 75/28 odkopáno, přerušeno, naspojkováno a zasmyčkováno do nové
rozpojovací skříně R16 SR502 umístěné v pilíři na hranici připojovaného pozemku parc. č. 75/28. Dále bude
uvedené stávající kabelové vedení odkopáno, přerušeno, naspojkováno a zasmyčkováno do nové přípojkové skříně
X9 SS200 umístěné v pilíři na hranici připojovaných pozemků parc. č. 75/29 a parc. č. 75/31, a do nové
přípojkové skříně X8 SS100 v pilíři na hranici připojovaného pozemku parc. č. 75/32.
Z rozpojovací skříně R16 SR502 bude dále vyvedeno nové podzemní kabelové vedení AYKY 3x120+70mm2, které
bude vedeno po pozemcích parc. č. 75/9, parc. č. 75/7, parc. č. 75/37 ( kraj budoucí účelové komunikace
projednané v rámci územních řízení o dělení pozemků a o umístění stavby komunikace ), zasmyčkováno do nové
rozpojovací skříně R17 SR402 v pilíři na hranici připojovaného pozemku parc. č. 75/30 a do nové přípojkové skříně
X10 SS200 v pilíři na hranici připojovaných pozemků parc. č. 75/26 a parc. č. 75/27, a ukončeno v nové
přípojkové skříni X11 SS100 v pilíři na hranici připojovaného pozemku parc. č. 75/25.
Stavební úřad Jince podle § 87 odst. 2 stavebního zákona ( Obec Drahlín nemá vydaný územní plán ) oznamuje
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání, které se bude konat dne

15. březen 2018 / čtvrtek / v 10.00 hodin_
na Obecním úřadě Drahlín
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- l7.00, jinak po telefonické dohodě na výše uvedeném tel. čísle.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Podle § 87 odst. 2 stavebního zákona 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 místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání 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 jeho vliv na okolí. Obsah, přílohy a způsob vyhotovení informace bude splňovat podmínky § 8 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
V tomto případě bude informace umístěna po dohodě s OÚ Drahlín na úřední desce obecního úřadu Drahlín.
Podle § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska , která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
stavebního zákona, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Při ústním jednání musí být uplatněny také připomínky veřejnosti.
Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona 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.
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona uplatňuje obec ( účastník uvedený v § 85 odst. 1 písm. b/) námitky k ochraně
zájmu obce a zájmů občanů obce. Osoba , která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a/ a b/, 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 uvedené požadavky, se nepřihlíží.
otisk úředního razítka
Obdrží :
Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a/ stavebního zákona :
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
zastoupená
- COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, Kladno
Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona :
- Obec Drahlín, Drahlín 92
Účastník řízení podle § 85 odst. 2 písm. a/ stavebního zákona :
- Obec Drahlín, Drahlín 92
- Veronika Ráczová, Čechovská 111, Příbram VIII
- Martin Svoboda, Na Planinách 400, Příbram V-Zdaboř
Účastník řízení podle § 85 odst. 2 písm. b/ stavebního zákona :
- Miroslav Šrámek, Drahlín 250
- Josef Kotápiš, Drahlín 199
- Miloslava Kotápišová, Drahlín 199
Veřejnost podle § 87 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou

Vedoucí stavebního úřadu
Milan T ů m a
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Vlastníci a správci technické infrastruktury :
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín ( 0100820901 )
- Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, Praha 3 ( 743712/17 )
- Obec Drahlín, Drahlín 92 ( 00801/17/OÚ )
Dotčené orgány :
- Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova 108, Příbram I

Toto oznámení musí být vyvěšeno podle § 87 odst. 2 stavebního zákona do doby konání veřejného ústního jednání
nejméně 30 dnů předem na úřední desce Úřadu městyse Jince- stavebního úřadu a Obecního úřadu Drahlín.

Vyvěšeno dne

..............................................

Podpis, razítko ................................................

Sejmuto dne ..............................
Podpis,razítko..............................

