
Městský úřad Odolena Voda 
Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda 

Stavební úřad  

-------------------------------------------------------------------- 
Telefon: 283 116 434     
Fax: 283 971 022     
E-mail: stavebniurad.5@odolenavoda.cz   Dle rozdělovníku  
IČ: 00240559     
DIČ: CZ 00240559     
Bankovní spojení: KB Praha a.s.     
Číslo účtu: 19-28129201/0100     
    
Váš dopis značka/ze dne Spis č.j 1400/09 Vyřizuje V Odolené Vodě dne 

4894/2009 / 25.09.2009 5875/2009sozd Ing. Zdeněk Sova 19.11.2009 
 
 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NA ŔÍZENÍ VE ŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 

 
              Žadatel  Josef Hoznour, nar. 19.12.1968, bytem Za Školkou 24, Čakovičky, v zastoupení na 
základě plné moci GCO plus, s.r.o.,IČ 47972874, Ing. Jiřím Velkým,  Poštovní 2, Ostrava podal dne 
24.03.2009 žádost o vydání  rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou : „Rozšíření zpevněné 
plochy a čerpací stanice“ (dále jen stavba)  situované na pozemcích p.č. 68/125, p.p.č. 68/139, p.p.č. 
68/27 v  k.ú. Klíčany. 
 
 Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala dostatek podkladů k jejímu řádnému projednání, žadatel 
byl vyzván k jejich doplnění a řízení bylo usn č. 5020/2009 ze dne 02.10.2009 přerušeno. Požadované 
doklady byly předloženy dne 06.11.2009 a uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 
 
         Stavební úřad Odolena Voda, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f)  
a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen stavební zákon), v souladu s ustanovením  § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení 
územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den  
 

05.ledna. 2010 (úterý) v 13,00 hod 
 

se schůzkou v kanceláři Obecního úřadu Klíčany. Tímto žádáme Obec Klíčany o zajištění vhodné 
místnosti k projednání žádosti. 
 
Žadatel nejpozději při ústním jednání předloží: 
 

� Stanovisko - Ministerstva vnitra, pošt. schránka 91, 130 00 Praha 
� ČEZ  ICT Services, a.s, Fugnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 5 – poskytování sítí – 

Středočeský kraj a Praha, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 
� ČEZ Distribuce Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
� Souhlas s vyjmutím pozemku p.č. 68/125 druh p. orná půda ze ZPF  
� Uhradí správní poplatek dle sazebníku zákona č.634/2004 Sb. ve výši 1000,-Kč. 
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Poučení : 
 
- Účastníci mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Odolena Voda, stavební 

úřad, ve dnech pondělí 8,00 – 18,00 hod., ve středu 7,00 – 17,00 hod. 
- Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.    
- Žadatel zajistí podle ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o 

tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno 
veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u  pozemku, na nichž 
se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace musí 
být i grafické znázornění záměru. Žadatel doloží splnění uložené povinnosti. 

- Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke 
zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.  

- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního 
plánu, se nepřihlíží. 

- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se 
nepřihlíží. 

- Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
                                                                                    
 
                                                                                   Ing. Michaela   V i s o k a i o v á          
                                                                                           Vedoucí stavebního úřadu 
                                                                                                  Odolena Voda                                                                                           
 
 
 
Obdrží : 
1. Jednotlivě, žadateli a obci na jejímž území má být záměr uskutečněn ( §87 odst.1 stavebního 
zákona) účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

 
Navrhovatel dodejkou: 

• Josef Hoznour, Za Školkou 24, Čakovičky 250 63 
• Obec Klíčany - doručováno v souladu s § 17 odst. 1 zákona č.300/2008 , o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů  
Navrhovatel zastoupen na základě plné moci - doručováno v souladu s § 17 odst. 1 zákona č.300/2008 , o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů :  
• GCO plus, s.r.o. Ing. Jiří Velký Poštovní 2, Ostrava 702 00  

 
2. Veřejnou vyhláškou ( § 87 odst. 1 stavebního zákona) účastníkům řízení dle § 85 odst.2 stavebního 
zákona: se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o podání zprávy o vyvěšení a sejmutí  

 
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
• Pražská plynárenská Distribuce, U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 
• Telefónica O2 CR, a.s.,Olšanská 55/5,130 34 Praha 3 
• Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava Grafická 36 ,150 21 Praha 5 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
• Hoznour s.r.o., Oderská 333/5, Praha 9, 196 00 
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• Miroslav Hausser, Hlavatého 623/11, Praha 4, 149 00 
• Hana Hausserová, Šafaříkova 202/15, Praha 2, 120 00 
• Ing. Jaroslav Bačina, Hoštická 14, Klíčany, 250 69 
• Bc. Ondřej Bačina, Hoštická 14, Klíčany, 250 69  
• Bc. Martina Bačinová, Kudrnova 324, Odolena Voda, 250 70 
• Vlasta Krejcarová, Hoštická 13, Klíčany, 250 69  
• PaedDr. Irena Stejskalová, Na Lysinách 457/20, Praha 4, 147 00 
• Jana Hoznourová, Za Školkou 24, Čakovičky 250 63 
• veřejnosti doručeno veřejnou vyhláškou 

 
3. Dotčené orgány - doručováno v souladu s § 17 odst. 1 zákona č.300/2008 , o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů : 
- MěÚ Brandýs n.L. – Stará  Boleslav, OŽP, náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1 
- MěÚ Brandýs n.L. – Stará  Boleslav, OÚR, PP náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1 
- MěÚ Brandýs n.L. – Stará  Boleslav, OD, náměstí Republiky 3, 110 01 Praha 1 
- KHS ÚP ,Ditrichova 17, 128 01 Praha 2   
- HZS SK , Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav 
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