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Podebrady, dne 30.11.2009

Obec Kreckov
Kreckov 58
290 01 Podebrady

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO RÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLECNÉHO RÍZENÍ A
POZVÁNÍ K VEREJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Kreckov, IC 239356, Kreckov 58, 290 01 Podebrady

(dále jen" stavebník") dne 26.11.2009 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístení a provedení stavby:

novostavby Materské školy v Kreckove

na pozemku parc. c. 74/6,' 521/3 v katastrálnim Území Kreckov. Uvedéným dnem bylo zahájeno územní a
stavební rízení.

Mestský úrad Podebrady, odbor výstavby, jako stavební úrad príslušný podle § 13 odst. 1 písmo fl zákona
C. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu
(dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební rízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s § 140 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu usnesením
podle § 140 odst. 4 správního rádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení spolecného rízení a soucasne narizuje k projednání žádosti verejné ústní jednání na den

6. ledna 2010 (streda) v 16:00 hodin

se schuzkou pozvaných v kancelári vedoucí odboru výstavby MeÚ Podebrady.

Dotcené orgány a úcastníci rízení mohou závazná stanoviska a námitky, poprípade dukazy uplatnit
nejpozdeji pri ústním jednání, jinak k nim nebude prihlédnuto. Úcastníci rízení mohou nahlížet do
podkladu rozhodnutí (Mestský úrad Podebrady, odbor výstavby, úrední dny: pondelí a streda 8.00 - 17.00
hod, ctvrtek 8.00 - 11.00 hod).

Poucení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladne poté, co bylo narízeno verejné ústní jednání, vyvešena na míste urceném stavebním úradem
nebo na vhodném verejne prístupném míste u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámer uskutecnit, a
to do doby verejného ústního jednání.

Zúcastní-li se verejného ústního jednání více osob z rad verejnosti a mohlo-li by to vést ke zmarení úcelu
verejného ústního jednání, zvolí si spolecného zmocnence.

K závazným stanoviskum a námitkám k vecem, o kterých bylo rozhodnuto pri vydání územního nebo
regulacního plánu, se neprihlíží. Úcastník rízení ve svých námitkách uvede skutecnosti, které zakládají
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jeho postavení jako úcastníka rízení, a duvody podání námitek; k námitkám, které nesplnují uvedené
požadavky, se neprihlíží.

Úcastník rízení muže podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, zpusobu provádení a užívání stavby nebo požadavkum dotcených orgánu, pokud je jimi
prímo dotceno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatrení nebo
právo odpovídající vecnému bremenu k pozemku nebo stavbe.

Poverený zamestnanec stavebního úradu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávnen pri plnení
úkolu vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vedomím jejich vlastníku pri zjištování stavu
stavby a pozemku nebo opatrování dukazu a dalších podkladu pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatrení.

Stavební úrad muže podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit porádkovou pokutu do 50 000 Kc tomu,
kdo závažným zpusobem ztežuje postup v rízení anebo plnení úkolu podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožnuje oprávnené úrední osobe nebo osobe jí prizvané vstup na svuj pozemek nebo
stavbu.

Nechá-li se nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Most;;f(y Úrad Podebrady

Odbor výstavby

ObdrŽÍ:

úcastníci územního rízení (dodejky)
Obec Kreckov, IDDS: vh7axk3

Jana Piroutková

samostatný odborný referent - úsek stavební rád

Dalším úcastníkum územního rízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona se v souladu s § 87 odst. 1
stavebního zákona dorucuje oznámení o zahájení rízení verejnou vyhláškou

úcastníci stavebního rízení ( dodejky )
Obec Kreckov, IDDS: vh7axk3

Zdenka Vancurová, Kreckov c.p. 2, 290 01 Podebrady
Vratislav Vancura, Kreckov c.p. 2, 290 01 Podebrady
Vladimír Bergmann, Kreckov c.p. 54,29001 Podebrady
Zemedelská vodohospodárská správa, nám. T. G. Masaryka c.p. 1130,29001 Podebrady

dotcené orgány

Hasicský záchranný sbor Stredoceského kraje, se sídlem v Kladne, územní pracovište Nymburk, IDDS:
dz4aa73

Krajská hygienická stanice, územní pracovište Nymburk, IDDS: hhcai8e
Mestský úrad Podebrady, odbor životního prostredí, Jirího námestí c.p. 20, 290 31 Podebrady
Mestský úrad Podebrady, odbor životního prostredí ZPF, Jirího námestí c.p. 20/1,29001 Podebrady I
ostatní

Vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ny4gx33
RWE Distribucní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

Polabské muzeum v Podebradech, Palackého c.p. 68, 290 55 Podebrady III
Obecní úrad Kreckov, Kreckov 58, Podebrady


