
 1 

 Městský úřad Světlá nad Sázavou 
odbor dopravy 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
 
Vaše č.j.:                                                                           Vyřizuje: Báčová 
Naše č.j.: MSNS/13856/2013/OD-9S-Bá                 Telefon:  569 496 635 
Světlá nad Sázavou dne: 12.08.2013          E-mail: posta@svetlans.cz 
 

O Z N Á M E N Í 
 

ZAHÁJENÍ  STAVEBNÍHO  ŘÍZENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU 
 
Ing. Vladislav Paulat, (nar. 22.8.1945),  Plamínkové 1565/3, 140 00  Praha Nusle, zastoupený 
na základě pověření a plné moci Ing. Miroslavem Mašou, DRUPOS Havlíčkův Brod s.r.o., 
IČ: 28826621, Příčná 260, 580 01  Havlíčkův Brod, podal dne 07.08.2013 u zdejšího 
speciálního stavebního úřadu – odboru dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou žádost o 
vydání stavebního povolení pro stavbu  
 

„Technická infrastruktura Hradec u Ledče nad Sázavou pro  
20 rodinných domků“ 

 
Trvalý zábor a pozemky nebo stavby dotčené stavbou: 
na pozemku parc.č. 793/2, 502/1, 358/7 v k.ú. Hradec u Ledče a parc.č. 2598/1 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou. 
 
Pozemky sousedící se stavbou: 
parc.č. 358/19 a 358/20 v k.ú. Hradec u Ledče 

 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou, jako věcně příslušný speciální stavební 
úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje 
zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu z poskytnutých informací dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných stavebních 
prací na úpravě křižovatky upouští ve smyslu § 112 odst. 2 zákona od místního šetření a 
ústního jednání. 
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do deseti dnů od oznámení, jinak k 
nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány 
státní správy. 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou, nám. 
Trčků z Lípy 18 ve lhůtě shora uvedené v úřední dny ( pondělí a středa od 8 - 17 hodin a 
v pátek od 8 - 15 hodin).       
Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním 
předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno 
před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k 
navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí. 
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K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při 
projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu zóny nebo územního projektu zóny 
se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou 
plnou moc. 
 
 
 
Stanislava Báčová                                                                                                                                                                               
referent odboru dopravy  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou, 
Městského úřadu Ledeč nad Sázavou a  Obecního úřadu Hradec po dobu 15 dnů. 
 
Po uplynutí lhůty bude potvrzené oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou 
vráceno Městskému úřadu Světlá nad Sázavou – odboru dopravy. 
 
Vyvěšeno dne …………………                                        Sejmuto dne …………………….. 
 
                                                            Razítko, podpis   
 
Účastník řízení - žadatel (dle § 144 správního řádu se doručuje do vlastních rukou): 
Ing. Miroslav Maša, DRUPOS Havlíčkův Brod s.r.o., Příčná 260, 580 01  Havlíčkův Brod  
Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá n.S. - k vyvěšení 
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01  Ledeč nad Sázavou - k vyvěšení 
Město Ledeč nad Sázavou, Obec Hradec, Obecní úřad Hradec- k vyvěšení 
Jan Klička, Stínadla 1097, 584 01  Ledeč nad Sázavou 
 
účastníkům stavebního řízení (podle § 109 odst. stavebního zákona), kterým se v souladu 
s ustanovením § 144 zákona 500/2004 Sb. doručuje veřejnou vyhláškou: 
 
Josef Martínek, Martina Martínková, František Urban 

 
Dále obdrží na doručenku: 
ČEZ Distribice , a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, P.O.Box 134, 130 11  Praha 3 
Vodovody a kanalizace a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod 
Povodí Vltavy, s.p., Praha 
 
Dotčené orgány: 
Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní prac. Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331  
Hasičský záchranný sbor – kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04  Jihlava 
MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91  Světlá n.S. 
MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor OVZP, Husovo nám. 7, 584 01  Ledeč nad Sázavou 
 
 
Počet listů:  2 ks  
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