Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad

289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Rožďalovice dne 25.6.2018

Č.j.: 584/2018

OZNÁMENÍ

zahájení územního řízení
Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice, IČO: 00239712, které zastupuje: Aleš Jambor, AJ
projekt, IČ: 74429884, Havelcova 70,280 02 Kolín III (dále jen „žadatel"), podal dne 16.5.2018 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby: Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě „Za školou", město
Rožďalovice - ul. Za Hřištěm, ul. Školní (2.etapa) a ul. Rajmanova (2.etapa) na pozemku parcelní číslo
97/7, 349/3, 350/1, 350/3, 350/16, 350/17, 350/18, 351/1, 351/15, 351/16, 352/1, 352/7, 354/38, 354/39, 961/5,
961/8, 985 a st. 320 v katastrálním území Rožďalovice (tj. stavební úpravy místních komunikací nové vjezdy a
vstupy na sousední pozemky,chodníky,parkovací stání, zpevněná plocha pro kontejnery). Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 87 odst. I stavebního
zákona oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští od ústního
jednání.
Dotčené orgány mohou závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do
26.7.2018
K později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Rožďalovice stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, v ostatních pracovních dnech po
telefonické domluvě. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Lenka Necidová
vedoucí stavebního úřadu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.
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Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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Obdrží:
Žadatel: (do vlastních rukou):
Město Rožďalovice,Náměstí 93,289 34 Rožďalovice
- zastupuje: Aleš Jambor,AJ-projekt,Havelcova 70,280 02 Kolín III,DS: y8wcqva
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Účastníci řízení (vlastníci pozemků a staveb nebo ti,kteří mají jiné věcné právo k pozemkům nebo stavbám,na
kterých má být záměr uskutečněn) - do vlastních rukou:
Krajská SÚS SK,Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov,DS: a6ejgmx

