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ZAHÁJENÍ ÚZEMNtHO ØÍZENÍ A POZV ANi K VEØEJNtMU ÚSTNfMu JEDNÁNÍ

Telprojekt, spol. s r.o., IÈ 63674084, BeUuJova ì.p.I857, 15500 Praha,
kterého zastupuje Iveta Kvapilová, nar. 19.9.1972, U jezera ì.p. 2039,150 00 Praha

(dále jen "žadatel") podal dne 22.4.2009 žádost o vydání územního rozhodn~í o umrst~nr stavby:

MeteostaDiee Bralkov

silnice R6

na pozemku parc. è. 409/13, 409/36 v katastriJnfm úamf Bmkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní ~. - -, -- - - -

Odbor výstavby Mìstského úøadu v Unhošti, jako stavební úøad pfislušný podle § 13 odst. 1 pism. t)
zákona È. 183/2006 Sb., o územnfm plánováni a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjších
pfedpisÍl (dálejen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájeni územniho
øízení a SO1JÈa.W naøizuje k projednání žádosti veøejné ústní jednání spojené s ohledáním na místì na den

25. ~ervu 2009 (ìtvnek) v 13:00 ~odiD

se ~ùzkou pozvaných v kanceláøi odboru výstavby M~Ú Unhoš•.

Závazná stanoviska dotèených orgánù, námitky úèastnikò øízeni a pøipomínk)f vefejnosti musí být
uplatnìny nejpozd~ji pøi veøejném ústním jednáni, jinak se k nim nepøihlíží. Uèastníci Hzení mohou
nahJfžet do podkladù ro7J)Qdnutf (Odbor výstavby Mìstského úøadu v Unhošti, úøednf dny: pon~lí a
stfeda od 8:00 hodin do 17:00 hodin, polední piestávka od 11 :00 hodin do 12:00).

Pouleni:

Úèastnici jsou oprávnìni navrhovat dókazy a èinit jiné návrhy PO, celou dobu Hzení až do vydáni
rozhodnutí. Úèastníci mají právo vyjádøit v Hzení své stanovisko. Uèastllíci se mohou pøed vydáním
rozhodnutí vyjádøit k podkJadl1rn ro21k>dnutf, popfipadì navrhnout jejich doplnìní.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho zámìru a o tom, že podaJ žádost o vydání územního rozhodnut~ byla
bezodkladn~ poté, co bylo naøízeno veøejné ústní jednání, vyvìlena na místì urèeném stavebním úøadem
nebo na vhodném veøejnì pøfstupném mfstì U stavby nebo pozemku, na nichž se má zámìr uskuteènit, a
to do doby vefejného ústního jednání.

Zúèastni-Ji se vetejného ústního jednání více osob z øad veøejnosti a mohlo-Ii by to vést ke 71Dafení úèelu
veøejného ústního jednáni, zvoJí si spoleèného zmocnìnce.

K závazným stanoviskùm a námitkám k vìcem, o kterých bylo romodnuto pøi vydání územního nebo
regulaèního plánu, se nepnhJíží. Úèastník fizenf ve svých námitkách uvede skuteènosti, které zakládají
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jeho postaveni jako úèastn(ka Hzeni, a d&1vody podání námitek; k námitkám, které nesplòují uvedené
pof.adavky, se nepøihlíží.

Povìøený zam~stnanec stavebniho úøadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávn6n pti pln6ní
úkolù vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vìdomim jejich vlastníkù pti zjit•ováni stavu
stavby a pozemku nebo opatøování dùkaz6 a dalších podkladò pro vydání správnibo romodnuti nebo

opatøení.
Stavební úøad mùže podle § 173 odst. 1 stavebnibo zjkona uložit potádkovou pokutu do 50 000 Kè tomu,
kdo závažným zpùsobem zt!f.uje postup v flzenf anebo plnìní úkolù podle § 172 odst. 1 stavebnfho
zákona tím, že memožòuje oprávn6né 6fednf osobì nebo o~ jí pøizvané vstup na sv\\j pozemek nebo
stavbu.

Nechá-Ii se nìkterý z úèastnik\\ zastupovat, ~Qžf jeho zástulXe písemnou plnou moc.

musí být vyvìieno po dobu 15 dnù.Toto oznámení
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Vyvìšeno dne: .

Razítko, podpis

Obdrží:
úèastníci (dodejky)
Telprojekt, spol. s r.o., BclluAova è.p. 1857, 15500 Praha
Iveta Kvapilová, U jezera è.p. 2039, 15000 Praha
Øeditelství silnic a dálnic ÈR, Na Pankráci è.p. 56, 145 OS
Obec Bralkov, Dukelská 11, 273 51 BraJkov
ostatní úèastnIci (verejnou vyhl6lkou)

dotèené správní úøady
Magisb'át mìsta KJadna odbor dopravy a služeb, nám. SmrMy Pavla è.p. 44, 272 52 KJadoo
Hasièský záchranný sba' Stfedoèeského kraje se sidlem v Kladn~ Jana PaIacba è.p. 1970, 272 00
Ministerstvo dotX'&vy a spojil ÈR, nábf. L.Svobody è.p. 12, 11000 Praha 1
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