Obecní úřad Vrdy
stavební úřad
Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy
Č.j.:

Výst. 780/12

Spis zn:

163/2011mar

Vyřizuje:
Tel.:
Mob:
E-mail:
IDS:

Martinec J.
327 397 221, kl.27
603 109 548
su@obecvrdy.cz
mggbq64

Vrdy, dne: 7. 5. 2012

Žadatel:
Štěpánek Josef, nar.20.10.1956, Bílé Podolí č.p. 102, 285 72 Bílé Podolí
Věc : Sdělení o pokračování v řízení a seznámení se s podklady
Obecní úřad Vrdy, stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavební zákon“) vede řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby ,,Diagnostické centrum pro osobní
vozy“ na pozemku p.parc. č. 1735/28 v kat.území Bílé Podolí (dále jen "stavba"), kterou dne 22. 6. 2011 podal
Štěpánek Josef, nar.20.10.1956, Bílé Podolí č.p. 102, 285 72 Bílé Podolí (dále jen „žadatel"). Územní rozhodnutí o
umístění uvedené stavby bylo p.Štěpánkovi vydáno dne 30.8.2011 pod č.j. Výst. 1001/11, sp.zn.163/2011mar. Proti
tomuto rozhodnutí podali odvolání účastníci řízení manželé Adamcovi a odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a
věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání a rozhodnutí s tím, že došel k závěru, že stavba musí být napojena na
vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu, že vlastníci technické infrastruktury, kteří budou dotčeni stavbou jsou
účastníci řízení, že stavební úřad vyzve stavebníka k doplnění žádosti, posoudí okruh účastníků řízení, bude pokračovat
v řízení a po novém projednání vydá rozhodnutí, ve kterém rozhodne o všech námitkách. Odvolací orgán došel dále
k závěru, že paní Mokošínová Miloslava nemá vlastnické ani jiné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám a proto
nemůže být účastníkem řízení, a pan Mokošín Ladislav není územním rozhodnutím přímo dotčen a není tedy také
účastník řízení. S odkazem na uvedený, pro stavební úřad závazný, právní názor odvolacího orgánu stavební úřad řízení
přerušil a vyzval stavebníka k doplnění.
Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, Obecní úřad
Vrdy, stavební úřad, pokračuje dle § 65 odst.2 správního řádu v řízení, a dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům
rozhodnutí, a určuje k tomu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu do 15 dní od doručení tohoto
sdělení.
Stavební úřad zároveň sděluje, že pokračuje v tomto řízení, též z důvodu, že odvolací orgán svým rozhodnutím
č.j.068285/2012/KUSK spis.zn. SZ 034923/2012/KUSK REG/PZ ze dne 20.4.2012, zamítl odvolání p.Štěpánka a
potvrdil usnesení tajemnice Obecního úřadu Vrdy, ze dne 24.1.2012 č.j.132/2012 spis.zn.20/12 o tom, že ved.SÚ Vrdy,
Jindřich Martinec není vyloučen z projednávání a rozhodování v tomto řízení.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené (na stavebním
úřadě Obecní úřad Vrdy, ve dnech pondělí a středa, 8-16:00 hodin,) v ostatních pracovních dnech po telefonické
domluvě.
Účastníky územního řízení dle § 85 odst. 1) stavebního zákona jsou:
písm.a) žadatel - Štěpánek Josef, nar.20.10.1956, Bílé Podolí č.p. 102, 285 72 Bílé Podolí,
písm.b) obec v místě stavby - Městys Bílé Podolí,
účastníky územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou dále: Machek Vlastimil, Machková Marie,
Adamec Robert, Adamcová Miroslava, Klonová Jaroslava, Kyseláková Blanka, ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční
služby s.r.o.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Jindřich Martinec
Vedoucí stavebního úřadu

Digitálně podepsal Jindřich Martinec
Datum: 07.05.2012 06:58:49 +02:00
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Č.j.Výst. 780/12 spis.zn.163/2011mar

Obdrží:
 účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - do vlastních rukou:
Štěpánek Josef, Bílé Podolí č.p. 102, 285 72 Bílé Podolí – v zastoupení Bc.Jeřábek Petr, Terronská 895/54, Praha 6 –
Bubeneč,
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí, IDS:i42a3rw – obec v místě záměru,
 účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2stavebního zákona
Adamec Robert, Bílé Podolí č.p.170, 285 72 Bílé Podolí – sousední pozemek p.p.č. 1720/2, 1735/44, ,
Adamcová Miroslava, Bílé Podolí č.p. 170, 285 72 Bílé Podolí – sousední pozemek p.p.č.1720/2, 1735/44, .
Machek Vlastimil, Bílé Podolí č.p. 142, 285 72 Bílé Podolí – sousední pozemek p.p.č.1713, , 1714,
Machková Marie, Bílé Podolí č.p. 142, 285 72 Bílé Podolí – sousední pozemek p.p.č. 1713, 1714,
Klonová Jaroslava, Lesní 437, 533 12 Chvaletice – sousední pozemek p.p.č.1735/44, 1735/46, 1735/47,
Kyseláková Blanka, Budovatelů č.p.405, 533 12 Chvaletice – sousední pozemek p.p.č. 1735/44, 1735/46, 1735/47,
ČEZ Distribuce, a.s. IČ 27232425, Teplická 874/8, 40502 Děčín, IDS: qihdk9n - vyjádření zn.1027273935 z 10.5.2011,
RWE Distribuční služby s.r.o., ROSS Votice, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDS: jnnyjs6 –stanovisko zn.2705/10/
179 ze dne 18.5.2010, obdrží veřejnou vyhláškou,
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla
písemnost vyvěšena nejpozději.
Vyvěšeno dne: 7. 5. 2012
Sejmuto dne: 23. 5. 2012
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
.

 dotčené orgány– jednotlivě (datové schránky):
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS:ffnbe7e – vyjádření
č.j.ŽP/9439/80/11/Ša ze dne 25.5.2011,
Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS:ffnbe7e – vyjádření. č.j. KP/13451/11
ze dne 18.7.2011,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP, U Lorce 40, 284 01 Kutná, IDS:hhcai8e - stanovisko zn.KHSSC
24693/2011 ze dne 17.5.2011,
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora, IDS:f3ahpz8 - stanovisko č.j.
HSKL-5120-2/2011-KH ze dne 25.5.2011,
 vlastníci technické infrastruktury (datové schránky):
ČEZ Distribuce, a.s. IČ 27232425, Teplická 874/8, 40502 Děčín, IDS: qihdk9n - vyjádření zn.1027273935 z 10.5.2011,
RWE Distribuční služby s.r.o., ROSS Votice, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDS: jnnyjs6 –stanovisko zn.2705/10/
179 ze dne 18.5.2010,


Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy a Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé
Podolí, IDS:i42a3rw - s prosbou o vyvěšení na úřední desce a na internetu po dobu 15 dní a o podání zprávy o
datu vyvěšení a sejmutí.!

spis SÚ

2

