
Městský úřad v Ledči nad Sázavou,
odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí,

oddělení výstavby a územního plánování
Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou

Č.j:573/2010/0VZP-2 Ledeč nad Sázavou, dne: 23.2.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENí

o ZAHÁJENi ÚZEMNíHO ŘíZENi O UMíSTĚNi STAVBY A pozvÁNi K VEŘEJNÉMU ÚSTNíMU JEDNÁNí

Dne 12.2.2010 podal Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 2
žádost o vydání územního rozhodnuti o umístění stavby: Retenční nádrže LS Ledeč nad Sázavou . Hradecká kaskáda na
pozemclch: pozemkové parcely parcelní číslo 125 (lesní pozemek), 130 (lesní pozemek) v kat. území Hradec u Ledče nad Sázavou,
pozemkové parcely parcelní číslo 103/2 (lesní pozemek) a 125 (lesní pozemek) v kat. území Nezdín. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízeni o umístění stavby.

MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby, územního plánování a ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písmo 0
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájeni územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na mlstě na den

9.4.2010 (pátek) v 10:00 hodin- Místo konání: v kanceláři MěÚ, odbor výstavby, ÚP a ŽP.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u odboru výstavby, územního plánování a ŽP (návštěvní dny:
Pondělí a středa od 8 do 17 hodin) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při
veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihližl. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihližl. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládajl jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-Ii
se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebnlho zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydáni územního
rozhodnuti, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické
vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv
na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústnl jednání.

Účastník řízeni nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějšlch předpisů (dále jen "správní řáď) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Přlpadně je třeba dále předložit doklad opravňující k
jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námítce
se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
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autorizovoný in2enýr pro technologick6 zeřrzent stcveb
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