MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
úsek stavebního úřadu
Masarykovo nám. 264, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Sp.zn.: Výst. 32151/2019/ZS
Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-12315/2020-SIEZD
Vyřizuje: Bc. Siegerová

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 31. 1. 2020

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje Miloslav Kalců, IČO
10234845, nar. 2. 7. 1956, sídl. Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen "žadatel") podal dne
30. 9. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: podzemní kabelové vedení za účelem
propojení kVN, připoložení chráničky pro zemní optický kabel / IE-12-6008416 na pozemku parc. č. 440
(orná půda), parc. č. 1026/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Brandýs nad Labem, parc. č. 423 (ostatní
plocha), parc. č. 440 (ostatní plocha) v katastrálním území Popovice u Brandýsa nad Labem, parc. č. 933
(trvalý travní porost), parc. č. 1049 (ostatní plocha) v katastrálním území Brázdim. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba technické infrastruktury - podzemní kabelové vedení
Umístění stavby na pozemku
Podzemní kabelové vedení bude umístěno na pozemcích .
Určení prostorového řešení stavby:
Od stávající linky VN 3303 CHEMOLIT bude vedena nová kabelová trasa VN ke stávající lince VN 3304
Dehtáry. V trase VN bude připoložena chránička. Délka nového vedení bude 2620 m.
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové
péče, úsek stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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, ve kterém upouští od ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost
připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního
úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, úřední dny pondělí a středa 7:30 - 12:00,
12:30 - 17:00 hod., ostatní dny po telefonické domluvě).
Poučení:
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k
tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat
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námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka
Bc. Zdeňka Siegerová
referentka úseku stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – jednotlivě
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Miloslav Kalců, IDDS: azjqpd3 (zástupce žadatele)
místo podnikání: sídl. Hůrka č.p. 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – jednotlivě
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav
Obec Brázdim, IDDS: qw8askh
sídlo: Nový Brázdim č.p. 30, 250 63 Mratín
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – jednotlivě
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
TASIDA, s.r.o., IDDS: n996cvw
sídlo: Brázdim č.p. 17, 250 63 Mratín
Norbert Svatoš, Zdiměřická č.p. 1442/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
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dotčené orgány státní správy - jednotlivě
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, Mariánské náměstí č.p. 28/10, Stará Boleslav,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ivana Olbrachta č.p. 59/2,
Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP, úsek územního plánování, Masarykovo náměstí
č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - východ,
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Mladoboleslavská č.p. 38, 190 17 Praha 9-Vinoř
Ostatním účastníkům řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou na:
a) úřední desku MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
b) úřední desku Obce Brázdim
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 424, 425, 426, 427, 428, 429, 438, 502/4, 504, 505, 506, 507, 508 v katastrálním území Popovice
u Brandýsa nad Labem, parc. č. 726, 727, 1031, 1040, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048 v katastrálním území
Brázdim

