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Obec Chrášťany, Chrášťany 34, 256 01 Chrášťany

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU
JEDNÁNÍ
Dne 30.11.2016 podala Obec Chrášťany, IČO 508357, Chrášťany 34, 256 01 Chrášťany (dále jen
"žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace Tloskovského potoka,
vodní nádrž Bejkovec" na pozemcích parc. č. 712/1, 712/2, 713, 714, 718, 947/1, 2417/2, 2418 a 2502/2
v katastrálním území Chrášťany u Benešova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §13
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
14.02.2017 (úterý) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 228 MěÚ Benešov.

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na
místě: u východní hranice pozemku parc. č. 712/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova.
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona,
a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se 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 je účastníkem řízení podle § 85
odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru
v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm.
c) stavebního zákona, 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.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Benešov, Odbor výstavby
a územního plánování, úřední dny: Po, St 8 - 17 hodin; Čt 8 - 14 hodin).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Iva Tichovská
vedoucí Odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Obdrží:
žadatel (dodejky)
Obec Chrášťany, IDDS: gy7akcc
ostatní účastníci (v návaznosti na § 144 zákona č. 500/2004 sb.) a veřejnost – formou veřejné vyhlášky
obecní úřad za účelem vyvěšení na úřední desce
MěÚ Benešov
Obecní úřad Chrášťany, IDDS: gy7akcc
dotčené orgány
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Městský úřad Benešov,, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov

