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stavební úřad
Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy
Č.j.:
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Vrdy, dne: 14. 2. 2011

Žadatel:
ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín,
v zastoupení:
Ing.Kočovská Iveta, nar. 22.3.1970, Svatý Mikuláš č.p. 45, 284 01 Kutná Hora

Oznámení
o zahájení stavebního řízení
ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín, v zastoupení: Ing.Kočovská Iveta, nar.
22.3.1970, Svatý Mikuláš č.p. 45, 284 01 Kutná Hora (dále jen „stavebník"), podal dne 9. 2. 2011 žádost o
vydání stavebního povolení k provedení stavby:
Bílé Podolí-NN č.p.39 havar.stav.
na poz.parc.č. 1787/6, st.p.č.9, 11 v kat.území Bílé Podolí, číslo stavby: IE-12-6004048.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Popis stavby: budou provedeny stavební úpravy, při kterých bude střešník na č.p.39 nahrazen
betonovým sloupem Jb 9/6kN postaveným na pozemku p.č.1787/6 do trasy stávajícího venkovního vedení
nn. Nový Jb bude vyzbrojen skříní SP200. Ze skříně bude novým kabelem AYKY J 4x25mm připojen dům
č.p. 39 od st.PS do požární zbrojnice do st.ER.
Obecní úřad Vrdy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od
ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Obecního úřadu Vrdy, ve dnech
pondělí a středa, 8-16 hodin.) v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
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K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jindřich Martinec
Vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
Účastníci:
ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín, IDS: v95uqfy – stavebník,
Ing.Kočovská Iveta, Svatý Mikuláš č.p. 45, 284 01 Kutná Hora - dle plné moci v zastoupení stavebníka,
Ponertová Anna, Bílé Podolí č.p. 39, 285 72 Bílé Podolí – vlastník stavby č.p.39, pozemek st.p.č.11,
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí, IDS: i42a3rw – pozemek p.p.č.1787/6,
st.p.č.9, sml. č. IE-12-6004048/1, obec v místě stavby,
Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Olšanská 6, 130 84 Praha 3, IDS : d79ch2h- vyjádření č.j. 11640/11 ze
dne 26.1.2011,
RWE Distribuční služby, s.r.o., ROSS Votice, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDS: jnnyjs6- stanovisko zn.
64/11/179 ze dne 4.1.2011,
•

Novotná Božena, Bílé Podolí – sousední pozemek p.p.č.1787/7 - účastník dle § 109, odst.1, písm.e,)
stavebního zákona, neznámý pobyt, uvědoměn veřejnou vyhláškou,
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15 den ode dne vyvěšení.
Vyvěšeno dne: 14.2.2011
Sejmuto dne: 2.3.2011
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

• dotčeným orgánům jednotlivě:
Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vzathů, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – vyjádření č.j.KP/
25334/10 ze dne 14.12.2010,
• ostatní:
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí, IDS: i42a3rw a Obecní úřad Vrdy,
Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy s prosbou o vyvěšení na úřední desce a na internetu po dobu 15 dní a o
podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí.!
Digitálně podepsal
Jindřich Martinec
spis SÚ
Datum: 14.02.2011
09:41:53 +01:00
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