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Sp.zn.
Č.j.:

MEKD-Výst./4531/2018/MH
VYST-MH/5235/2018

Králův Dvůr, dne 7.9.2018

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Vinařice, IČO 509868, 267 01 Vinařice,
kterou zastupuje PROJEKT IV, s.r.o., IČO 25601172, Jilemnická č.p. 707/18, 197 00 Praha,
kterou zastupuje IRNA s.r.o., IČO 61466832, Na Konečné č.p. 9/38, 142 00 Praha
(dále jen "žadatel") podal dne 13.7.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
splaškové kanalizační soustavy
na pozemku st. p. 47/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/2 (zahrada), parc. č. 78
(ovocný sad), parc. č. 161/3 (trvalý travní porost), parc. č. 161/7 (trvalý travní porost), parc. č. 552/1
(orná půda), parc. č. 552/5 (orná půda), parc. č. 552/6 (orná půda), parc. č. 556/2 (zahrada), parc. č. 557
(orná půda), parc. č. 853/1 (ostatní plocha), parc. č. 862 (trvalý travní porost), parc. č. 864 (ostatní
plocha), parc. č. 866/1 (ostatní plocha), parc. č. 873/1 (ostatní plocha), parc. č. 881/1 (ostatní plocha),
parc. č. 882/1 (ostatní plocha), parc. č. 895 (ostatní plocha), parc. č. 898 (ostatní plocha) v katastrálním
území Vinařice u Suchomast, parc. č. 585/4, parc. č. 1030/1 v katastrálním území Všeradice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
- SO 01 - kanalizace gravitační, kanalizace tlaková, gravitační kanalizační přípojky, tlakové
kanalizační přípojky
- SO 02 – výtlačný řad z čerpací stanice
- SO 03 – čerpací stanice
- Přeložka dešťové kanalizace
- SO 04 – přípojka NN k čerpací stanici
Městský úřad Králův Dvůr, 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) v platném znění (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 a účastníci řízení
své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, úřední dny Po a St 8-11,30;
12,30-17, v jiné dny po telefonické domluvě).
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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 dotčeno.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Martin Hobza
samostatný odborný referent
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Vinařice a
Všeradice, na úřední desce stavebního úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup – na úřední
desce webových stránek Města Králův Dvůr. Po uplynutí stanovené doby bude zasláno zpět na
stavební úřad s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
zástupce žadatele (do datové schránky)
IRNA s.r.o., IDDS: humcwib
obec v místě záměru a vlastník dotčených pozemků (do datové schránky)
Obec Vinařice, IDDS: sjhb7du
Obec Všeradice, IDDS: f4ya7qz
vlastníci dotčených nemovitostí (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Janetta Hlaváčová, U Malvazinky č.p. 146/14, 150 00 Praha 5-Smíchov
František Říha, Vinařice č.p. 51, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
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Milada Říhová, Vinařice č.p. 51, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Josef Cajthaml, Vinařice č.p. 42, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Jaroslava Cajthamlová, Vinařice č.p. 42, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Vladimír Smek, Vinařice č.p. 46, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Ing. Markéta Kouklíková, Mánesova č.p. 1650/90, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Renata Alfery, Ženíškova č.p. 288, Dolní Vlence, 267 27 Liteň
Václav Smrž, Vinařice č.p. 52, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Luboš Zikán, Pod Borkem č.p. 195, Srbsko, 267 18 Karlštejn
Zdeněk Sokol, Vinařice č.p. 12, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
další účastníci řízení v souladu s ustanovením § 144 zákona 500/2004 Sb. správní řád veřejnou
vyhláškou:
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
st. p. 1, 3, 4, 5/1, 6, 8, 9, 11/1, 12/1, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26/2, 28/1, 30/1, 31,
34/1, 36, 37/1, 39, 40, 41, 44, 45/1, 47/1, 48, 69 parc. č. 2, 22/1, 22/2, 23/1, 34, 45, 46, 47/1, 50/3,
71/3, 76/1, 79/1, 91/1, 148, 158, 159, 168, 179, 358/1, 358/2, 373/3, 555/2, 853/3, 881/2, 882/6, 905,
906 v katastrálním území Vinařice u Suchomast, parc. č. 585/12, 601, 664/3, 687/4, 701, 702, 1027 v
katastrálním území Všeradice
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám
Vinařice č.p. 30, č.p. 12, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 17, č.p. 1, č.p. 36, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.e. 45, č.p. 4,
č.p. 33, č.p. 7, č.p. 38, č.p. 13, č.p. 16, č.p. 32, č.p. 18, č.p. 39, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p.
10, č.p. 8, č.p. 23, č.p. 24, č.e. 25 a č.p. 41, č.p. 55, č.p. 31 a č.p. 6
správci technické a dopravní infrastruktury:
GasNet s.r.o.
GridServices, s. r. o.
ČEZ Distribuce, a. s.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, přísp. org
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
dotčené orgány (do datové schránky)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení SCHKO Český kras, IDDS: ffydyjp
Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 2gubtq5
Městský úřad Beroun, odbor dopravy, IDDS: z49per3
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, IDDS: 2gubtq5
Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp
Obecní úřad Všeradice, IDDS: f4ya7qz
Obecní úřad Vinařice, IDDS: sjhb7du
+ Obecní úřad Všeradice - na vyvěšení
+ Obecní úřad Vinařice – na vyvěšení

