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Městský  úřad  Kasejovice,  odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98                               PSČ 335 44  
tel.371 595 140, fax 371 595 100             okres Plzeň - jih
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORUČENKOU !
                                 

                                                                                                                            

číslo  jednací                   vyřizuje               V Kasejovicích dne
MK/160 b)/2010/Výst.  Blažena Chaloupková       11.07.2011
                                                       stavebni2@kasejovice.cz

U S N E S E N Í
O URČENÍ LHŮTY 

    Obec Hradiště, Hradiště č.p.62, 335 44 Kasejovice 
IČO:00256225, zastoupená Ing.Pavlem Bublíkem ATELIER PENTA
s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ:42386781
(dále jen stavebník), podal dne 05.03.2010 žádost o vydání
územního rozhodnutí na stavbu: „Kulturní a sportovní centrum 
Bezděkov“ umístěnou na pozemcích parc.č.10/2, 12, St.34, St.43, 
parc.č.988/2, 988/7, 988/1, 988/10, 988/11 a parc.č.1018 
v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic a obci Hradiště.

Dne 27.05.2010 proběhlo veřejné ústní jednání spojené 
s místním šetřením, při kterém byla předmětná stavba projednána. 
Ze závěru jednání vyplynulo, že stavebník hodlá stavbu rozšířit o 
3 hlubinné vrty umístěné na pozemku parc.č.12 pro vytápění 
kulturního centra a proto bylo nutné předložit novou dokumentaci 
a nová vyjádření dotčených orgánů k umístění vrtů. Vzhledem 
k tomuto rozšíření stavby bylo nutné požádat o nové vyjádření ČEZ
Distribuce a.s. neboť v původním projektu se počítalo s napojením 
elektřiny ze stávajícího rozvaděče. Stavební úřad dne 05.04.2011 
usnesením řízení o umístění stavby přerušil spolu s výzvou o 
doplnění podkladů. Dne 01.6.2011 a 11.07.2011 byla projektová 
dokumentace doplněna o požadované podklady a vyjádření.

Obec Hradiště
Hradiště č.p.62
335 44 Kasejovice
IČO: 0025625                                    
Zastoupená Ing.Pavlem Bublíkem
ATELIER PENTA s r.o., Raisova 1004
386 01 Strakonice, IČ:42386781
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    Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad 
příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.g) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) určuje 
podle § 39 odst.1) správního řádu lhůtu 15 dnů ode dne doručení
tohoto usnesení k seznámení se s novými podklady územního řízení 
o umístění stavby:
„Kulturní a sportovní centrum Bezděkov“ umístěné na pozemcích 
parc.č.10/2, 12, St.34, St.43, parc.č.988/2, 988/7, 988/1, 
988/10, 988/11 a parc.č.1018 v katastrálním území Bezděkov u 
Kasejovic a obci Hradiště a zároveň prohlašuje, že účastníci 
řízení mohou námitky a připomínky, popřípadě důkazy k novým 
podkladům uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
usnesení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

O d ů v o d n ě n í

   Dne 05.03.2010 podal stavebník žádost o vydání územního
rozhodnutí na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
územní řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení, 
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně 
nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
27.05.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ze závěru 
jednání vyplynulo, že je nutné ještě předložit doklad o povolení 
kácení dřevin a předložit nový výkres situace s umístěním nově 
navržených vrtů a další vyjádření účastníků a dotčených orgánů, 
neboť v původní projektové dokumentaci s těmito vrty nebylo 
počítáno. Stavebnímu úřadu stavebník požadované doklady a 
vyjádření doplnil dne 11.07.2011. Z toho důvodu stavební úřad 
stanovil lhůtu  k seznámení se s novými podklady  a stanovil 
dobu, ve které mohou účastníci řízení uplatnit námitky a 
připomínky k novým podkladům řízení. Lhůta byla určena na 15 dnů 
ode dne doručení a zároveň stavební úřad vyvěsil toto usnesení na 
úřední desku. S doplněnými podklady (hydrogeologický průzkum a 
další vyjádření) se účastníci mohou seznámit na stavebním úřadě 
v úřední dny: PO a ST od 8-12, a od 12-17 hodin, mimo úřední dny 
po telefonické domluvě na tel.č.: 371 595 140. 

P o u č e n í

     Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 
15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního 
orgánu. 
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     Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
jeden stejnopis zůstal správnímu úřadu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
     Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
    

              
                     
       

                                                                      Blažena Chaloupková
                         Oprávněná úřední osoba odboru výstavby

příloha: situace – nový stav
Dokument Usnesení musí být vyvěšen na úřední desce 
v Kasejovicích, a v obci Hradiště po dobu min.15 dnů. Po sejmutí 
prosíme o vrácení označeného dokumentu.

Vyvěšeno dne:                         Sejmuto dne:

Doručí se do vlastních rukou:

Účastníci územního řízení(§ 85 odst. 1 stavebního zákona):
DS - Obec Hradiště, zastoupená starostkou paní Jaroslavou 
Ladmanovou, Hradiště č.p.62, 335 44 Kasejovice
DS -  Ing.Pavel Bublík , ATELIER PENTA s r.o., Raisova 1004, 386 
01 Strakonice, IČ:42386781
DS - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 105 02 Děčín
DS - Plzeňský kraj, správa nemovitostí ve vlastnictví kraje, 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
DS – Správa nemovitostí  Správa a údržba silnic Starý Plzenec, 
Riegrova 533, Starý Plzenec 332 02.                
DS - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.o.BOX 
č.56, 130 76 Praha 3
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Dotčené orgány:
DS Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
DS - MěÚ Nepomuk odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk 
DS - MěÚ Nepomuk odbor dopravy, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
DS - MěÚ Nepomuk odbor kultury, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
DS - HZS PK , krajské ředitelství,odd. prevence, Kaplířova 9,P.O.    
  BOX  18, 320 68 Plzeň
DS – Krajská hygienická stanice PK, Skrétova 18, 312 53 Plzeň
DS - Obvodní báňský úřadu v Plzni, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň 
DS - Povodí Vltavy s.p.závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5 
,371 21 České Budějovice 

Doručí se veřejnou vyhláškou

Účastníci územního řízení(§ 85 odst. 2 stavebního zákona):

- FARM BEZDĚKOV s.r.o., Vězeňská116/5, 110 00 Praha 
- Římskokatolická farnost Kadov u Blatné, Na Příkopech 1, 388 01 
Blatná
- Šindelář Zdeněk , Hvězdná 45, Jindřichův Hradec 377 01   
- Policie ČR KŘ policie Plzeňského kraje, Anglické Nábřeží 7, 301 
00 Plzeň
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