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NÁHRADNÍM DoRUčENÍozľÁľĺpľÍ

Město Týnec nad Sázavou, Ičo 00232904, K Náklí č.p. 404, 257 4t Týnec nad Sázavou,
kteľézasřupuje LUCIDA s.r.o., rng. Josef Stanko, TČo 25651099, MaľĺeCĺbulkovéć..p.356134, t40
00 Pľaha 4-Nusle
(dále jen ''žađatel")dne 29.o5 '2018 podalo žádost o vydání územníhorozhodnutí ve věci stavby:

1.

Chodník

2. Přechodové osvětlení

Týnec nad Sázavou, Chrást nad Sázavou
na pozemku st, p. 52712, paľc. č. 397112,397313,397314,3974,43l4l4 v katastľálním územíTýnec
nad Sázavou

Městský úřad Týnec nad Sázavou' odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst.

1 písm.
d) zákona č,. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znénípozdějších
TnS-201 812191-6 oznámení o
předpisů (dále jen ''stavební zákon''), vyđaldne Ż7 '06.2018 pod
zahájení územního ĺízenÍstím, źe účastníciÍízenía dotčenéorgány mohou do 15 dnů ode dne doručení
oznámení podávat námitky, připomínky, stanoviska.

čj.

Spoluvlastníkůln sousedního pozeInku paľc. ć,. 4259150 v katastľáIní územíTýnec nad Sázavou
Josefu Bubeníkovĺ,posledně bytem Litoměřice č.p. 1, 412 01 Litoměřĺce 1, daturn naľození
neznámý a Janě Bubeníkové, datum naľození a adľesa neznámá, a případně jejich dědiclim, kteří
jsou účastníkyvedeného řízení stavební úřad doručuje oznámení o zahájení územního řízení náhľadním
doručením.

Náhradní doručenípro tyto účastníkyřízení je provedeno veřejnou vyhláškou v souladu
25 odst. 1 zákona č,. 50012004 Sb., správní řád, v platném znění.

lotisk úředníhorazítka]

Ing. Dalibor Potůčekv.r.
referent odboru výstavby
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Toto oznámelrí nrusí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
Vyvěšeno..
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Razítko a podpis orgeň#,1teľý potvľzuje vyvěšenía sejmutí

obdľží:
Městský ŕrřad Týnec nad Sázavou _ k vyvěšení
Příloha: oznámelrí o zahájení územrrího tízeníč, j. TnS-2018/219I-6 ze dne 2-ĺ.06.20L8
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oZNÁMENÍ
ZAHÁ.IENÍ ÚzruľÍrĺoŘÍznľÍ
Město Týnec nađSázavou,IČo 00Ż32g04,K Náklí č.p. 404, Ż57 41 Týnec nad Sázavou,
kteľé zastupuje

LUCIDA

00 Pľaha 4-Nusle

s.r.o., Ing. Josef Stanko,

Ičo 2s6510gg, Marĺe Cibulkové č.p.356/34,l40

(dále jen ''Žadatel'') podalo dne 29 .o5.20l 8 žádost o vydání územníhoľozhodnutío umístěnístavby:

1.

Chodník

2. Přechodové osvětlení
Týnec nad Sázavou, Chrást nad Sázavou
na pozemku st.p.52712, paľc. č. 3971'12,3973/3'3973/4,3974,4314/4

v katastľálním územíTýnec

nad Sázavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní ŕízení'
Popis záměru:

So I01 - Chodník

_

č. 431414, 3971/2,39'14, 5Ż7/2 3973l4, 3913/3 bude umístěn choclník pľo pěšía
autobusová zastávka podél silnice 111106' Podél severní stranyje navľženchodník šíře1,5 - 2,0 m v
đélce62,9'ĺ m a podél jižnístľany bude umístěn chodník šířky 2,0 - 2,5 m. Stávající vozovka nebude
zűźena. Navľhovaný chodník bude odvodněn do vozovky a do nově navrhované uličnídvojvpusti,

Na pozemku parc.

která bude vyústěna na zemním tělese komunikace - do svahu a na Severní stľaně stávající
zatľavněný příkop osazen vsakovacím žebrem. Chodnft bucle od vozovky oddělen převýšenou
silničníobrubou a na straně k zeleni bude chodník oddělen sadovou obrubou. Yiz grafická příloha.

So 401 _ Přechodové osvětlení
- Nové přechodové osvětlení budou tvořit 2 kusy stožárů, o výšce 6 m, osazené vedle nově vzniklého
pl'echodu. Přechodové osvětlení bude napojeno ze stávajícího stožáru Vo vzdáleného 57,5 m. Viz
grafická příloha.

l písm.
d) zákona č,. 183/Ż006 Sb., o územnímplánování a stavebním ĺYádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon''), oznamuje podle $ 87 odst. l stavebního zákona zahájení územního
ĺ'ízení've kteľém upouští ođústníhojednání. Dotčenéoľgány mohou uplatnit závazná stanoviska,
účastníciřízenísvé námitky a veřejnost připomínky do
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst.

15 dnů ođdoľučenítohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkáln a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízenímohou nahlíŽet do podkladů rozhodnutí (Městský úl'ad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, úřední
dny pondělí a středa od 8:00 - 1 ĺ:00 a 11:45 - 17:00 hodin; vjiné dny po předchozí telefonické dohodě).
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Gľafická příloha
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Poučení:

ť]časĺlícijsou opľávlrěni lravľhovat dťrkazy a činit iinó návľtly po celott dobrr řízelrí až do vydání
ľozhodlltttí. Účasmíci mají pľávo vyjáđřit v i'ízel'lí sVć stanovisko. Účastníci se molrott před vydánínl
ľozhodnutí vyjádřit k podkladůnl ľozhođnutí.popřípadě navľhnout iciich doplněrlí.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteľých bylo ľoz-lrodnuto při vydání ťtzemně plánovací
doktlmentace. se nepřihlíŽí. K llámitkám, které překľačujíľozsalr a nesphiují požadavky $ 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíŽí' I']častníkĺ'ízeníve svých námitkách uvede skutečnosti' které zak|ádají
jeho postaveníjako účastníkaŕízení,a důvody podání námitek.
obec můžeuplatnit námitky k ochľaně zájrĺůobce a zájmi občanůobcę' Vlastnft pozemku nebo stavby,
na kterých má být poŽadovaný záměr uskutečněn, nenĹli sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
pľávo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejížvlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžebýt územním rozhodnutím přúno
dotčeno, můŽe uplatňovat námitky pľoti pľojednávanému záněru v ľozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. osoba, která je účastníkemřízenípodle zv]áštního právního předpistt, mťržeuplatliovat námitky
pouze vľozsahu, v jakém je pľojednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního pľávrrího předpisu zabýv

Necháłi

á.

se některý z účastníků
Zastupovat, pl*edloŽí jeho zástupce písemnou plnou moc.

Iotisk úředního razítka]

Ing. Dalibor Potůčekv.ľ.
referent odboru výstavby

obdľží:
účastníci(dodejky)
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí č.p.404,Ż57 41 Týnec nad Sázavou
LUCIDA s.r.o., IDDS: hq4i8m9
Zdeněk Matys, Na HvíŽďalce č.p. 1676116'Praha _5-Stodůlky, 155 00 Pľaha 515
.Iana Matysová, Na Hvíźd'alceč,.p' 1616ĺ16, Praha .5_Stodůlky' 1_55 00 Pľaha _515

Jan Maľšíček,Yzávětťíč,'p.1678ĺ2l,Tľnovany,41_5 01 Teplice l
Ing. ondřej Maršíček,Y závétÍíč.p. 1678lŻl, Tľnovany, 41_5 01 Teplice 1
Dana Slováčková, Chľást nad Sázavou č.p. ĺ46,Ż574l Týnec nad Sázavou
Jaroslav Slováček, Chrást nad Sázavou č,.p. 146, z5"/ 41 Týnec lrad Sázavou
Tomáš Slováček, Bezděkov č.p. 1 836/81 , 594 0L Ve lkó Meziříčí
Jaľoslava Veselá, Chľást nad Sázavou č.p. 165, Ż57 41 Týnec nađSázavou
Kľajská spľáva aúdrźbasilnic Středočeského kľaje, přispěvková organizace,IDDS: a6ejgmx
Město Týnec nad Sázavou, K Náklí č,.p.4o4,Ż5'7 41 Týnec nad Sázavou
Sál'ka Macháčková, Pod Ifradištěm č.p. 16, 25'7 4I Týnec nad Sázavou
JanaZač,alová, Prácheňsk á č.p. lO66/Ża, Praha s-Ďĺutice, ĺ 82 00 Praha 82
Ing. Anna Lacinová, Antala Staška č.p.51ĺ45, Háje, 350 oŻ Cheb Ż
Josef Bubeník, Litoměřice č.p. 1, 4l2 01 Litoměřice 1
Jatla Bubenftová, adľesa neznámźł
osvětlení Týnec, k.s., IDDS: fSmľm9m

CEZ Distľibtlcę' a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekonrunikační infrastľuktuľa a.s., IDDS :

GridServices' s,ľ.o.' IDDS: jnnyjs6
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Městský úl'aĺlBenešov, oclboľ životnílroprostředí, iDDS: cb4bwan
Městský úřaĺlBenešov, oĺĺborvýstavby - oĺ]clělenísilničníhospľávníhĺlúřaclu, IDDS: cb4bwan
Hasičský záchranný sboľ Středočęského krajc, územníodboľ Benešov, IDDS: dzŁaa''I3
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje sę sídlem v Praze,lizemní pracoviště Benešov, IDI)S
hhcaí8e

