Městský úřad Doksy
Stavební úřad a životní prostředí
náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:

18.9.2017
MUDO/8031/2017
MUDO/7825/2017
Marie Zelinková
487 882 440

E-MAIL:

zelinkova@doksy.com

DATUM:

25.9.2017

MEDOX002NUIR

Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně č.p. 1929/8, Bolevec, 323
00 Plzeň 23
(dále jen "žadatel") podal dne 18.9.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
CL_Tachov, rekonstrukce NN, č. stavby: IE-12-4004388
na pozemku st. p. 3, 4/1, 10, 12/1, 13, 16/2, 17/1, 24/1, 26, 27, 28, 29, 30/1, 32/2, 33/1, 35/1, 38/1, 38/3,
39, 41, 55, 56, 62, 64, parc. č. 54, 57, 60/1, 103/2, 116/1, 120, 448/1, 448/5, 448/7, 448/11, 643/1,
643/10, 643/21, 643/39, 643/44, 643/46, 643/47, 643/67, 672, 711/1, 720/1, 721/1, 721/2, 753/1 v
katastrálním území Tachov u Doks. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Stavba je součástí technické infrastruktury. Stávající vzdušné vedení v délce 1800m bude demontováno.
Vrchní vedení bude nahrazeno kabelovým vedením v délce 1700m.
Městský úřad Doksy, stavební úřad a životní prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) 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 a účastníci řízení své námitky do
1.11.2017.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Doksy, stavební úřad a životní prostředí, úřední dny Po a
St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, 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 účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Marie Zelinková
Referent stavebního úřadu

Tento dokument se účastníkům řízení doručuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce MěÚ
Doksy, obecní úřad Tachov po dobu min. 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách www.doksy.com, www.obectachov.cz. 15. den je posledním
dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
OMEXOM GA Energo s.r.o., IDDS: ryt33bf
sídlo: Na Střílně č.p. 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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dotčené správní úřady
Město Česká Lípa, MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí, IDDS: bkfbe3p
sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Město Česká Lípa, MěÚ Česká Lípa, odbor dopravy , IDDS: bkfbe3p
sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
Město Doksy, IDDS: cpabet5
sídlo: náměstí Republiky č.p. 193, 472 01 Doksy
Obec Tachov, IDDS: t8man3i
sídlo: Tachov č.p. 34, 472 01 Doksy
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