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Ing. František Mužátko
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muzatko@velkemezirici.cz

Datová schránka:

gvebwhm

BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, Libušská 210, Praha 4
zastupující
NETlife, s.r.o., IČO 27719499, Meziříčská č.p.298, 594 51 Křižanov

Oznámení
zahájení územního

řízení

Dne 5.2.2018 podala BOHEMIATEL, S.r.o., IČO 60491515, Libušská 210, Praha 4 zastupující NETlífe,
s.r.o., IČO 27719499, Meziříčská č. p.298, 594 51 Křižanov žádost na vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby:
rozšíření sítě

NETlife v Dobré Vodě

na pozemcích p.č. 827 v k.ú. Vídeň a p.č. 2203, 436, 391, 2199/1, 432, 388, 386, 385, 384, 756, 2199/2 a
754/1 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Liniová telekomunikační novostavba celková délka trasy výkopů 2410 m

veřejná telekomunikační síť,

pokládka trubek HDPE 40,

Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), oznamuj e podle § 87 odst. I stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným
orgánům a známým účastníkům řízení
U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska uplatnit nejpozději
do 15 dn ů po obdržení tohoto oznámení
jinak se k nim

nepřihlíží.
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem , o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst, 4 stavebního zákona, se
nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce, Osoba, která může
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm, a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno, Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v
jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá, K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se

některý

z

účastníků řízení

zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

vedoucí odboru
Ing,Antonín Kozina

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 250dst. 2 správního řádu, 15, den je posledním dnem
oznámení.
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