Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
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Navrhovatel: CERTUS společnost s ručenímomezeným, lčo 49616072, Záběhlická č.p' 180/59, Praha
10-Záběhlice,106 00 Praha 106,
kterého zastupuje RotaGroup s.r.o., lng. Yvona Kaiserová, lČ,o 27967344, Radyňská č,.p' 488/8,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
(dále jen ''žadatel'') dne 22'L2'2o17 podal žádost ve věci stavby:

Komunitní bydlení pro aktlvní seniory
Stavební objekty pro bydlení /oB.01-o8.63)

oB. 01 - oB. 52 - objekty individuálního bydlení (Typ A' B'

C)

oB.53 oB.55 - obytný dům D
oB. 56 - oB. 57 - obytné domy E
oB. 58 - oB. 60 - Víceúčelovýobjekt F
-

oB. 61 - oB. 62 - obytný dům G
oB.63 obytný dům H

lnženýrskéobjekty:
lo.01 Vnější splašková kanalizace
lo.02 Dešt'ová kanaIizace
lo.03 Vnějšívodovod a vodovodní přípojky
Io.04 Vnější plynovod
lo.05 Vnější elektroinstalace
I0.06 Hrubé terénníúpravy
lo.07 Dopravní řešení a zpevněné plochy
lo'08 Vodní zdroje
lo 09 odpadové hospodářství
lo.10 Připojení Cetin
(dálejen,,stavba") na pozemku st' p,307, st. p' 356, st. p' 357, st. p' 358, st. p.359, st. p.360, st. p,36L,
parc. č.2L21"/3, parc. č.2t37/t, parc' č.2L37/2, parc. č.2737/3, parc' č.2138, parc. č'.2I4o, parc. č.
2L44lL, parc. č. 21'44/4, parc. č. 2!4415, parc, č' 21'44/6, parc, č. 2t44/7, parc, č' 2I44/7o, parc. č.
2t44/Lt, parc, č. zL44lt2, parc' č' 2L44/L3, parc, č.2144/L4, parc' č.2t44l75, parc, č,21'44/16, parc. č.
2144/2l, parc' č.2L44/22, parc, č.2144/23, parc. č.2I44/3o, parc. č.21'44/3I, parc. č,2L46/I, parc' č.
2378,parc'č'2669/2, parc. č. 3730/3, parc. č.3865/1', parc. č.3865/2, parc. č.3865/3, parc. č.3865/4,
parc. č' 3865/5, parc. č. 3865/7, parc. č, 3865/8, parc. č' 3865/9, parc. č. 3865/10 v katastrálním území
Chářovice.
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Městský riřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavebníúřad příslušný podle 5 L3 odst. L písm.
d)zákona č'1'83/2006 Sb., o územnímplánovánía stavebním řádu (stavebnízákon), ve zněnípozdějších
předpĺsů (dále jen ''stavební zákon"), vydal dne t2'0L.202L pod č.j. TnS-2ot7/5838-39 usnesení o
prodloužení lhůty k doplnění podánía současně o prodloužení přerušení územníhořízení'

Spoluvlastníkůmsousedního pozemku parc. č' 2159 v katastrální územíChářovice Václavu Zikánovi,

Chářovice 14; Josefu Pazderovi Chářovice 16, Josefu Pilátovi Chárovice 19; RůženěVilÍmkové,
Chářovice 5; Marli Zikánové, Chářovice 14; RůženěPazderové Chářovice 16 a Marii Pilátové, Chářovice
19, popř. jejich potencionálním dědicům, kteřÍjsou účastníkyvedeného řízenía jsou neznámí, stavební
úřad doručuje usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu náhradním doručením.Náhradní
doručenípro tyto účastníkyřízeníje provedeno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením $ 25 odst' 1
zákona č.5oo/20o4 Sb., správní řád, v platném znění.

(otisk úředního razítka)

Miloslav Ctibor v.

r.

vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne:,..,....,'.,

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznámení.

obdrží:
K vyvěšenína úřednídesce a podání zprávy o vyvěšení:

Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 4o4,25-7 4L Týnec nad Sázavou

obecní Úřad Chářovice, lDDS: pzxbSfi

Příloha:

usnesenío prodlouženílhůtyk provedeníÚkonu ze dne 12.ot.2o2t pod

č. j. TnS-2017/5838-39

