Městský úřad Volyně

Nám. Svobody 41, 387 01 Volyně
tel.: 383 317 222, fax: 383 317 225

odbor stavební úřad a ŽP
Č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:

MěÚV/4257/2013
MěÚV/2881/2013/Šo
Jan Šochman

Volyně dne 16.10.2013

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, IČO 70994234,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00
Praha 1, v zastoupení plnou mocí ze dne 18.1.2013 pro spol.:
TMS s.r.o., Projekční pracoviště Plzeň, IČO 48200891, jednatel Ing. Jan Říčař, Wenzigova
č.p. 8, 301 48 Plzeň,
(dále jen "žadatel") podal dne 1.7.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
pod ozn.:

"VÝSTAVBA PZS STRAKONICE - VOLARY V KM 20,300"
na pozemku parc. č. 1194/2, 1177/1, 1194/1, v katastrálním území Lčovice a na pozemku parc. č.
2736/1, 2709, st. 126, 2736/2, 4358, v k.ú. Malenice a na pozemku parc. č. 1819, v k.ú. Zálezly
u Čkyně. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Řízení bylo přerušeno usnesením k
doplnění žádosti o podklady. Po doplnění podkladů dne 15.10.2013 bylo pokračováno v řízení.
Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) 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 a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

18. listopadu 2013 (pondělí) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných

v kanceláři stavebního úřadu ve Volyni, v budově MěÚ Volyně – Nám. Svobody 41.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad a ŽP, úřední
dny: Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:30 - 16:00, Úterý: 8:00 – 11:00, Středa: 8:00 - 11:00, 12:30 18:00, pátek 8:00 -11,00 hodin).
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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a
do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování
důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Nechá-li se některý z
účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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vedoucí odboru stavební úřad a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ….........................
Současně musí být oznámení zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dle § 25 odst. 2
správního řádu (tj.zákon č. 500/2004 Sb.).
Po 20 dnech od vyvěšení bude toto oznámení s vyplněnými předepsanými údaji výše uvedenými
předáno od OÚ Malenice, OÚ Lčovice, OÚ Zálezly a MěÚ Volyně na odbor stavební úřad a ŽP
MěÚ ve Volyni.
Obdrží:
účastníci:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská
278/1955, 190 00 Praha 9, IDDS: uccchjm, v zastoupení spol.:
TMS s.r.o., Projekční pracoviště Plzeň, IDDS: hhi7fhx
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. záv. Strakonice, IDDS: cadk8eb
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, IDDS: cadk8eb
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, České Budějovice, IDDS: gg4t8hf
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz
ČD - Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury, IDDS: dgzdjrp
E.ON Česká republika, s. r. o., elektrická síť - RCDS Písek, IDDS: 3534cwz
Obec Malenice, IDDS: ccybthd
Obec Zálezly, IDDS: h6yb625
Obec Lčovice, IDDS: ee6b55e
dotčené orgány:
Obecní úřad Lčovice, IDDS: ee6b55e
Obecní úřad Malenice, IDDS: ccybthd
Obecní úřad Zálezly, IDDS: h6yb625
MěÚ Strakonice, odbor stavební úřad - památková péče, IDDS: 4gpbfnq
MěÚ Strakonice, odbor ŽP
MěÚ Vimperk, odbor dopravy, Steinbrenerova č.p. 6, 385 01 Vimperk
MěÚ Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 01 Vimperk
MěÚ Vimperk, odbor školství, kultury a cest. ruchu, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,
Územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. č.p. 2666/52b, 370 04 Č. Budějovice 4
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, dopravní inspektorát,
IDDS: eb8ai73

