
Mt~SKÝ ÚØAD UNHošf - odbor OBECNf úAAo BRA$KOV

V ~vské D8DiI8f 273 , I ~

~ m.: V~ 3~H«
CJ.: 3136W/Vý8
V)'fizaie: lII8- L8Ik8 fbtovj, ~ t. IrlOO6.oV
Tel:.: 312691222
Fax: 312698206
E-mail: vystavb8@un)X)St.gov.cz

A.editelstvf silnic a dáJnK: èR
Na PUlbKi 56
14S OS Praha

ZAHÁJENi ÚZEMNtHO iiZENí A POZV ÁNf K VEØEJNtMU ÚSTNtMU JEDNÁNi

Aeditebtví .i1Dic a d41Dic ÈR, It 6S993390, Na Paakr8d 56, 14505 PraH,
kterého zastDpaje CR Projec:ts.r.o., It 27086135, Pod Borke8l.p. 319, 293 01 MI~ Boleslav

(dile jen "~-!") podaI- 17.7.2009 f.jdo8 o vyd8if 6Rmnfho ~.. o Dn6D6 stavby a o zm6n!
vlivu stavby na využiti územf:

na JX}zemku parc. è. 95/1, 378/12, 378/4, 372/1, 371, 95/13, 95/14, 37&'3, 379/1, 319f2, 96f2, p. p. k. 96/1
v katastrálním územf Bra.tkov, pan:. è. 144/32, 214/3, 214/4, 219/4, 214/2, 214/5, 214/1 v katastr61nfm

území Pletený Újezd. Uvedeltýllt8e8t-~ ~ {188m "-ú.

0dtKK výstavby M&tskBM> 6f8du v Unbolti, jako stavebnf úfad pflslulný podle § 13 odst. 1 p(sm. t)
Dk~ È. 1&3/2006 Sb., o ~ft&n pIáoováf. st8Vebnfm fidu (stavebnf úkon). ve m6nf pozd6jJkh
plecipi14 (dilejeo MstaV'" z'kooM). om8nlte podle § 87 odst. 11t8vebn0l0 ákcma ~atf územnfbo
fizenf a !!'I~ nIfizuje k projedojnf ~~ vdejné 6Itaf jedIa8ú spoj-' I ob1edjnfm na mfst6 Da den

4. dfi 2119 (p6tek) v 9.00 hodla

~ ld16Dou pozvanýcll v kanceláøi odboru výstavby M6Ú UnhoI•.

ZávaD ItaDOviska ckJtèeDých orPI6. námitky úeastnfk6 ~ . pfi~fnk,v vefejnosti musf být
up1mlilly nejpodji pti vefejném ústnlm jedúní. jm.k ~ k nim nepfihlW. UÈas8nfci ffDnf mohoo
nahlfÏt do pociklad6 rozlk)dnuti (~00r výstavby M6I8*.-.o (i8CkI v UDhoIti. 6fednf dny: ~If a
stfeda od 8:00 hodin do 17:00 hodin. poiednlliest'vka od 11:00 tMxtiD do 12:00).

Po.&.J:

ÚÈ8sbúci jsoo (Jfrivn6ni navrhovat dabzy a èinit jiné n6vrby po celou dobu fizeIú až do vydáni
~uti. Ú&múci maji privo vyjádfit v ffmli sv, stanovisko, Úèastnfci se mohou pfed vydánim
roztM)dDutf vyj6cIit k podk1ld6m ro7JI)dnuti, i)OpP:--.,.dì navrtm~ jejich doplnillf.

Žadatel ~istf, aby inf(X1l18Ce o jeho ÚD1W a o ~ že podal fJdoIt o ~f lt%aDDOIo rwJIOdftutf, byla
~18dM poté, co bylo naffzeno VefejD' úsbú jedDánf, vyvHeDa na mistf ~ stavebnfm úf8dem
nebo na vbod-*n vefejn6 pffstupn6m misli u stavby DObo pomuku, na njch! se má Ïm« uskuteènit, a
to do doby vefejDBlO 6stnDlo jodnúf,

Z6èutnl-li se vefejn6ho ústnfho jednáni vfce osob z fId vefej1M)sti . m~1i by to vést ke zmafenf úèelu
vefejn~ 6stnfho jednáni, zvali si spoleèn'ho zmocn6nce.

K zAvamým stanovisk11m a námitkE k v~ o ktaýda by~ 1O7JMMbI., pfi vydáni územnfbo nebo
regulaènfho plánu. se nepfihlfžf. úèasmJk ffDDf ve svých n6mitkjch uvede *a~ kta'é ukládají

OZNAMENi

Úprava kfilovatky 86 a W118 BnJkov



Èj. ~~

jdIO ~-vaif jako ÚÈ8stn1b ~i. . d6Yody pod-.f n8i*. k n6mitk6m. ~ nespb\ují U"i~
poiadavky. 10 nepfi1IW.

N«bA-li . Mkterý z ÚÈ8Stt1fk~ zastupovat. JiedJoif jeho ~ plsemoou pIIkJU moc.

~'Ì5TS'Sj..~4~DfJNHOŠ•~ ~ta\fby

IDI- l.-Ik8 ~,
~( ~u výlt8vby

Toto--'--

Razftko, podpD cwpau. kt«ý idvrmje yyvt-.f a sejmi

OWrfJ:
~a (~ky)
ieditclstvf silnic a diInic ÈR. Na PmbKi 56, 145 05 Pr8ha
CR Proj«t 1.t.O., Pod &rkem è.p. 319, 293 01 MladA Bolet1av
Obec BnIkov, D.*e1*j è.p. 11,273 SI Brùkov
CMJeC PI-..f Újezd. ~ 39, 273 SI PIe8eaý UJeDl

Matský úfId Unbol• ~ fJdOItf o ~f
Obecn( úøad Bnlkov se f.6doId o vyvll8.
Obecnf úf8d PIdaIý Ú"jeDlM ~ o vyvtleei

dotèené sprivnf úfady
Hasièský z6chranný stxx: SIfedoèesk6ho knje se Bidlem v K1adn~ Jana Pa1acha è.p. 1970. 272 00 KJ8dno
Krajská hy~ -.nice S~~.aao krIje se ádlem v Praze. ÚP KI.tDO. GaL K.lip6lkl è.p. 1583,
272 O 1 KJidIM)
MagistrM ma.. K.I8dD8 cNIbor dopayY a .a.w.. o8n . SC8R8ty Pavla è.p. 44, m S 2 ~
MlgiSU'6t ma... K.IIdna odbor tiVOOiflK) p.~~ dm. StIrosty Pavla è.p. 44, 272 52 KIadoo
Krajský úfId S~6ho kraje odbor dopravy. ZborovlkA è.p. 11. 150 21 Praha 5

ÚtastnJk6m 6zemnfbo ~f 6 § SS ~ 118veh18K> ~~ dor-.m-a. ~ vyhl6lkCMl
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po dob.J5 da6..T-.s..
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