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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha,
kterého zastupuje Telprojekt, spol. s r.o., IČ 63674084, Bellušova č.p. 1857, 155 00  Praha

(dále jen "žadatel") podal dne 26.6.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ METEOSTANIC - STAVEBNÍ PŘÍPRAVA 
Silnice R6; Meteostanice Braškov

na  pozemku  parc.  č.  409/13,  409/36 v  katastrálním území  Braškov.  Uvedeným dnem bylo  zahájeno 
územní řízení.

Odbor výstavby Městského úřadu v Unhošti, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f) 
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 veřejné ústní jednání na den

14. srpna 2009 (pátek) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby MěÚ Unhošť.

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 (Odbor výstavby Městského úřadu v Unhošti,  úřední dny:  pondělí  a 
středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:00 hodin do 12:00).

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.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem 
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a 
to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu 
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

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 
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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.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo  závažným způsobem ztěžuje  postup  v řízení  anebo  plnění  úkolů  podle  § 172  odst. 1  stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Radek Rebeka
referent odboru výstavby

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 20.7.2009 Sejmuto dne: 5.8.2009

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha
Telprojekt, spol. s r.o., Davídkova č.p. 98, 182 00  Praha
Obec Braškov, Dukelská 11, 273 51  Braškov s žádostí o vyvěšení a sejmutí vyhlášky
 
dotčené správní úřady
Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Jana Palacha č.p. 1970, 272 00  Kladno
Ministerstvo dopravy a spojů ČR, nábř. L.Svobody č.p. 12, 110 00  Praha 1
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