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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Bzová, IČO 00233188, Bzová č.p. 52, 267 43 Bzová u Hořovic
(dále jen "žadatel") podal dne 26.7.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
na pozemku st. p. 212, 211, parc. č. 312/83, 312/84, 1328/1, 303/2, 1333/1, 1314/23 v katastrálním území
Bzová u Hořovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o doplnění osvětlení komunikací v obci Bzová. Stávající osvětlovací soustava bude v rámci I.
etapy osazena novými svítidly. V rámci II. etapy bude provedena výměna zapínacího místa ZM2 a
instalace nových osvětlovacích stožárů včetně svítidel. Budou použity nové ohraněné žárově zinkované
stožáry SB5 osazené do betonových základů s ochrannou manžetou. Stožáry jsou vybaveny elektro
výzbrojí Schmachtl.
Městský úřad Žebrák, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Žebrák, stavební úřad, úřední dny pondělí a
středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hod.; v ostatní dny po telefonické dohodě).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
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dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Pavlisová Květoslava
samostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Žebrák a OÚ Bzová a na
dálkovém přístupu.
Vyvěšeno dne: ……………………

Sejmuto dne: …………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona:
Obec Bzová, IDDS: kwnbmhg
sídlo: Bzová č.p. 52, 267 43 Bzová u Hořovic
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona:
COOP Hořovice, družstvo, IDDS: sa9vdbf
sídlo: Palackého náměstí č.p. 200/10, 268 01 Hořovice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Vlastníci pozemků p.č.: 312/83, 303/4, 303/5, st. 207, st. 212, 1328/6, 314/12, 312/82, 312/84, 312/1,
312/29, 312/72, 663/3, 312/47, 312/46, 312/45, 312/51, 312/78, 312/91, 312/89, 312/88, 663/2, 312/20,
312/58, st. 160, st. 159, 312/79, 312/74, 312/42, 303/37, 303/36, 303/40, 303/42, 307/1, 344/2, 344/4, st.
196, st. 259, st. 193, st. 194, st. 233, st. 221, st. 211, 303/2, 308/7, 308/8, 312/12, 312/21, 308/4, 308/6, st.
206, 185/1, 75/1, 75/3, st. 127, 309/2, st. 165, st. 54, 1402, st. 222, st. 53, 1314/8, 110/1, 112/1, 1403,
312/12, st.126, 312/11.
Dotčené orgány:
Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, IDDS: ik4dyk4
Obecní úřad Bzová, IDDS: kwnbmhg

