Městský úřad Mníšek pod Brdy
Stavební úřad
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy, dne 11. září 2020
Č.j.: MMpB-SÚ/8781/20 - 1083/2020-Cub
Spis.znač.: 1083/2020
Oprávněná úřední osoba: Iveta Čubová, tel.: 318 541 936, e-mail.: iveta.cubova@mnisek.cz
Stavebník:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Zástupce:
ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., IČO 25741101, Polní č. p. 450, Lety, 252 29 Dobřichovice

Oznámení
zahájení územního řízení
Dne 24.6.2020 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín 2, zastoupen(a) ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., IČO 25741101, Polní č. p. 450, Lety, 252
29 Dobřichovice, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního souhlasu na stavbu IV-126024762 Hvozdnice, kNN pro p.č. 460/9 na pozemcích čísla parcelní 460/9, 761, PK 458/2
v katastrálním území Hvozdnice. Usnesením ze dne 11.9.2020 pod č.j.: MMpB-SÚ/8780/20-1083/2020Cub rozhodl zdejší stavební úřad o provedení územního řízení. Nabytím právní moci tohoto usnesení bylo
zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
- Jedná se o kabelové podzemní vedení NN 0,4 kV. Stávající kabel AYKY 3x240+120 mm2 bude
v pozemku parc.č. 461/1 v k.ú. Hvozdnice (úsek mezi TS PZ_4114 Hvozdnice-U potoka a R4/SR502)
obnažen, přerušen, naspojkován a zatažen do nové kabelové skříně R60/SR502/NKW2 v celoplastovém
pilíři umístěném na hranici pozemků parc.č. 460/9 v k.ú. Hvozdnice, okres Praha-Západ u hranice
s pozemkem parc.č. 460/1 v k.ú. Hvozdnice. Osazení pojistek bude provedeno podle jednopólového
schéma zapojení. U skříní bude výška od spodní hrany kabelových skříní k upravenému terénu 0,6 m.
Dotčená nemovitost bude uvedena do předchozího stavu. Rozpojovací skříně budou osazeny
jednopólovým schématem nově vzniklého elektrického vedení v uzavřené průhledné fólii. Dodavatel
zajistí správný sled fází distribučního elektrického vedení NN.
Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení
U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se
nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v
jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Iveta Čubová
odborný referent

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy,
Obecního úřadu Hvozdnice a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé
§ 25 odst. 2 správního řádu, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Mníšek pod Brdy.
15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno do: ............................................

.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1 D ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
(Zástupce: ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Polní č. p. 450, Lety, 252 29 Dobřichovice, DS: PO,
v2t3nk2)
– doručení datovou schránkou
2 D JUDr. Helena Kučerová, Hvozdnice č. p. 9, 252 05 Hvozdnice
3 D Ing. Ivan Hajas, Suchý vršek č. p. 2111/22, Stodůlky, 158 00 Praha 58
4 D Ing. Miroslav Šandl, Přádova č. p. 2051/16, Libeň, 182 00 Praha 82

Č.j: MMpB-SÚ/8781/20 - 1083/2020-Cub

Strana 2 (celkem 3)

5 D Milada Pokorná, Poláčkova č. p. 3246/22, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11
6 D Jindřiška Tomášková, Libochovany č. p. 58, 411 03 Libochovany
7 D Marie Masopustová, Lovce č. p. 114, Nitra, Slovakia – doručení veřejnou vyhláškou
Datová schránka:
8 D Obec Hvozdnice, Hvozdnice č. p. 160, 252 05 Hvozdnice, DS: OVM, mnpatc5
Dotčené orgány:
Datová schránka:
9 D MĚSTO ČERNOŠICE odbor životního prostředí, Karlštejnská č. p. 259, 252 28 Černošice, DS: OVM,
u46bwy4
10 D Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami č. p. 3/448, 100 00 Praha 10, DS:
PO, eaig3gd
Doručení veřejnou vyhláškou – k vyvěšení na úřední desce:
11 D MÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská č.p. 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
12 D OÚ Hvozdnice, Hvozdnice č. p. 160, 25205 Hvozdnice
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