MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
oddělení územně správní, Štrossova 44, Pardubice 53021
Sp. zn.: ÚSO 21761/2010/Pa
Č.j.: MmP 25284/2010
Vyřizuje: Paulišová, tel. +420466859179
oprávněná úřední osoba
328.00, A/10

Pardubice, dne 7.4.2010

S00BX00AJODY
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K vyvěšení na úřední desku:
-Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední deska, nároží ulic Štrossova a Sezemická
-Obecní úřad Staré Jesenčany, úřední deska, Staré Jesenčany č.p. 57, 530 02 Pardubice 2
-Statutární město Pardubice, odbor informačních technologií, Štrossova 44, 530 21 Pardubice-internetové
stránky MmP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Jan Tokar, kpt. Nálepky 2383, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
(dále jen "žadatel") podal dne 22.3.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
vodovodní přípojka a elektro přípojka
na pozemku parc. č. 537/6, 537/8 v katastrálním území Staré Jesenčany.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
vodovodní přípojku, která bude zajišťovat dodávku pitné vody pro pozemek parc.č.537/6 k.ú. Staré
Jesenčany,
-vodovodní přípojka je navržena z PE 100, SDR 17,6-d32, délky 5,00 m, uložena v prům. hl. 1,201,30 m,
-vodovodní přípojka je vedena od vodovodního řadu pod komunikací a dále na pozemek
parc.č.537/6 k.ú. Staré Jesenčany, kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě, viz. situace, která je
součástí tohoto oznámení;
elektro přípojku, kabelový rozvod nn napětí pro zajištění napájení budoucí novostavby rodinného
domu na pozemku parc.č.537/6 k.ú. Staré Jesenčany,
-elektro přípojka bude provedena kabelem AYKY 4Bx35 vedeným v zemi, délky cca 50 m
-napájení bude provedeno ze stávající kabelové skříně č.2; ze skříně č.2 budou provedeny navé
zemní rozvody nn napětí do nové kabelové skříně č.3 umístěné na pozemku parc.č.537/8 k.ú. Staré
Jesenčany, viz.situace, která je součástí tohoto oznámení.
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení územně správní, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
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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 spojené
s ohledáním na místě na den
20. května 2010 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na pozemku parc.č.537/6 v k.ú. Staré Jesenčany.
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 (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení územně správní,
úřední dny: pondělí a středa 8,00 - 11,00, 13,00 - 17,00 hodin).
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení územně správní, jako příslušný správní orgán
v souladu s ustanovením § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí do 27. května 2010, po uplynutí
této lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

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
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.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Markéta Paulišová
referent oddělení územně správního
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Po uplynutí této lhůty jej potvrzené vraťte
stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, oddělení územně správnímu zpět.
Vyvěšeno dne:…………………….

Sejmuto dne:……………………………

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

Příloha: situace
Obdrží:
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky):
Jan Tokar, kpt. Nálepky č.p. 2383, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Obec Staré Jesenčany, Staré Jesenčany č.p. 57, 530 02 Pardubice 2
Účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška):
Miloš Krumpár, Okrajová č.p. 294, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Dariusz Szokalo, Na Záboří č.p. 12, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice 2
Ilona Szokalo, Dašická č.p. 1769, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Jan Višňovský, Sladkovského č.p. 1566, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Eva Višňovská, Sladkovského č.p. 1566, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
VZP České republiky, územní pracoviště Pardubice, Karla IV. č.p. 73, 530 02 Pardubice 2
Finanční úřad v Pardubicích, IČ 00006912, odd. daně z nemovitostí, Hronovická č.p. 2700, 531 15
Pardubice 2
Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice, U Stadionu č.p. 2729, Pardubice I-Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2
Bohuslav Hrachovina, Staré Jesenčany č.p. 96, 530 02 Pardubice 2
Andrea Hrachovinová, Staré Jesenčany č.p. 96, 530 02 Pardubice 2
David Krajč, Staré Jesenčany č.p. 98, 530 02 Pardubice 2
Marek Kukla, Staré Jesenčany č.p. 36, 530 02 Pardubice 2
Jana Kuklová, Staré Jesenčany č.p. 36, 530 02 Pardubice 2
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého č.p. 2014, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice 2
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4
RWE Interní služby, s.r.o., Vyskočilova č.p. 1481, 140 00 Praha 4
dotčené orgány:
Obecní úřad Staré Jesenčany, Staré Jesenčany, 530 02 Pardubice 2
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice 2
ČR - Státní energetická inspekce, IČ 61387584, územní inspektorát pro Pardubický kraj, nám. Republiky
č.p. 12, 530 02 Pardubice 2
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,, Správa dopravní cesty Pardubice, Hlaváčova č.p.
206, 530 31 Pardubice
Drážní úřad Praha, IČ 61379425, sekce stavební, Wilsonova č.p. 300, 121 06 Praha 2

