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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Velké Přílepy, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 a § 94 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - změna (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou
dne 26.2.2018 podal
Petr Moravec, nar. 9.12.1984, Braunova č.p. 2535/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y – změna
o umístění stavby sedmi rodinných domů včetně komunikace a inženýrských sítí na pozemku
č.k. 177/7, 177/37-177/43 vzniklých z p.p. 177/7 v katastrálním území Statenice parc.č.177/39
k.ú. Statenice,
jedná se o změnu umístění stavby rodinného domu vč. přípojek voda , kanalizace, elektrika,
zpevněných a odstavných ploch, dešťová kanalizace vč. dešťové akumulační nádrže + vsak trativod, žumpa, studna, přístřešek (pergola), sklad , bazén

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 177/39 (ostatní plocha) v katastrálním území Statenice.
Druh a účel umisťované stavby:
o umístění stavby sedmi rodinných domů včetně komunikace a inženýrských sítí na pozemku č.k.
177/7, 177/37-177/43 vzniklých z p.p. 177/7 v katastrálním území Statenice parc.č.177/39 k.ú.
Statenice
jedná se o změnu umístění stavby rodinného domu vč. přípojek voda , kanalizace, elektrika,
zpevněných a odstavných ploch, dešťová kanalizace vč. dešťové akumulační nádrže + vsak trativod, žumpa, studna, přístřešek (pergola), sklad , bazén na pozemku č. 177/39 v katastrálním
území Statenice
Umístění stavby na pozemku:
parc. č. 177/39 a to :
a) rodinného domu s přístřeškem (pergola) + sklad, bazén ve vzdálenosti od pozemku č.
177/38 a 177/40 – 3,00m a od pozemku č. 177/54 a 177/53 ve vzdálenosti 3,00m. Studny
ve vzdálenosti od pozemku č. 177/53 – 2,00m. Žumpa ve vzdálenosti minimální 2,00m od
pozemku (komunikace) č. 177/17.
Určení prostorového řešení stavby:
dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem,
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
na pozemku parc. č. 177/39
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu se schválenou a odsouhlasenou projektovou dokumentací stavebním
úřadem, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy a situace 1:250
se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů
na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Vjezdová vrata se nebudou otevírat do uličního prostoru,
3. Objekt bude napojen: - kanalizace - do žumpy a po dokončení kanalizačního řadu do něj
přípojkou se souhlasem Obce Statenice a správce sítě a
majitele sítě (řadu)
- pitná voda - z studny a po dokončení vodovodního řadu do něj
přípojkou se souhlasem Obce Statenice a správce sítě a
majitele sítě (řadu)
- elektrika - ze stávající sítě přivedené k pozemku a vedená v zemi.
- dešťové vody - budou likvidovány na vlastním pozemku do dešťové
akumulační nádrže + vsak - trativod
- vytápění objektu- bude zajištěno elektrokotlem
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí dne
26.3.2018 č.j. MUCE 19254/2018 OŽP/Hau:
Vodoprávní úřad považuje za důležité připomenout:
Navrhovaná stavba studny je vodní dílo a podléhá projednání u vodoprávního úřadu MěÚ
Černošce. V PD je uvedeno, že do 30 m od žumpy není umístěna studna, je třeba doplnit, jak
daleko bude plánovaná studna od žumpy a kanalizačního potrubí.
2. Na pozemku investora nejsou v současné době vyvedeny žádné přípojky vody a kanalizace, v
tomto smyslu je třeba PD upravit.
3. Budoucí napojení RD na veřejný vodovod musí být odsouhlaseno majitelem a správcem
veřejného vodovodu. Napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod je možné pouze na
zkolaudovaný řad. Rozvod vody ze studny nesmí být propojen s rozvodem vody z veřejného
vodovodu (ani přes uzavírací armaturu).
4. Jímka odpadních vod musí být povolena jako stavba dočasná do doby možnosti napojení na
splaškovou kanalizaci zakončenou obecní ČOV a musí být provedena jako nepropustná. Atest
vodotěsnosti předloží stavebník stavebnímu úřadu před započetím užívání stavby. Majitel je
povinen zajistit v souladu s §38 odst. 6 vodního zákona pravidelné vyvážení jímky
(zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních
vod), doklady o vyvážení musí majitel uschovávat a na výzvu vodoprávního úřadu předložit ke
kontrole.
1.

5.

Budou dodrženy podmínky vyjádření Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková
organizace, archeologické oddělení dne 4.12.2017 č.j. zn.: 2101/2017/507:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Sdělení přibližného termínu zahájení stavby včetně kontaktních informací našemu
muzeu nejméně 14 dní předem a následné upřesnění termínu kontroly výkopových prací
(osobní dohodou, tel. +420 723 646 901).
Umožnění záchranného archeologického výzkumu podle § 22 zákona č. 20/1987Sb.
při provádění zemních či výkopových prací. Opomenutí oznámení zahájení
stavebních prací a neumožnění záchranného archeologického výzkumu lze podle § 39
zákona č. 20/1987 Sb. pokutovat.
Hlášení náhodných archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby oprávněné
organizaci provádějící archeologický výzkum.
Zapracování našich požadavků do projektu a uvedení našich podmínek do územního
rozhodnutí a stavebního povolení.
Stavební činnost na území s archeologickými nálezy je nutné také nahlásit
Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4. 118 01, Praha 1. Formulář k oznámení o
stavební činnosti ie přístupný na www.muzeum-roztoky.cz.
Upozorňujeme, že Středočeské muzeum provádí pouze záchranné archeologické
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výzkumy (ZAV) ze zákona nehrazené, respektive takové, kdy je stavebníkem fyzická
osoba a nutnost provedení ZAV nevznikla v důsledku jejího podnikatelského záměru.
6.

Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. dne 19.12.2017 č.j. zn.:5001629901:

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení:
STL PE plynovod d 50 včetně přípojek
Na základě předložené situace byl předán informativní zákres
Pro vydání stanoviska ke stavbě požadujeme doplnění koordinační situace se zákresem PZ.
Novou žádost zadejte přes náš web: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/
Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY
ZPRACOVÁNÍ PD. Technické podmínky dotyku s naším zařízením s námi projednejte a zapracujte
do PD stavby.
- PD

musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení
(okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004
Sb., CSN EN 1594 a TPG 702 04, CSN EN 12007- 1/2/3/4, TPG 702 01, CSN EN 12186 a CSN 73
6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umísťování, povolování a užívání stavby,
které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo
elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000, k posouzení.
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o.
v digitální podobě získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
- Požadavek na zřízení nového odběrného místa nebo rozšíření spotřeby plynu musí být projednán
prostřednictvím zákaznických kanceláří a center společnosti Innogy česká republika a.s., Pro určení
místa napojení a průběhu trasy je www.gridservices. nutné předložit snímek katastrální mapy včetně
příjezdové cesty k budoucí stavbě. Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě včetně pokynů
je dostupný na adrese http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-pripojeni-k-DS/.
Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen
PZ) ve správě naší společnosti.
Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko
provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro
realizaci stavby.
Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě
získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet
PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v
zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě
nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ
NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní
vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktnisystem/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na
NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
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Budou dodrženy podmínky vyjádření Letiště Praha, a. s. vyjádření dne 26.3.2018 č.j. zn.:587/18/LP
RZI/LP RIP:
Záměr je umístěn v území, které se nachází v ochranném pásmu dle zvláštních právních předpisů
upravujících podmínky provozování letišť, a sice dle Leteckého předpisu L14, v platném znění,
vydaného Ministerstvem dopravy na základě zákona č.49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném
znění a v souladu s mezinárodni Úmluvou o mezinárodním civilním letectví.
S ohledem na umístění záměru je nezbytné respektovat tato ochranná pásma:
a)
ochranné pásmo s výškovým omezením staveb
b) ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení
Kompetentním orgánem státní správy ve věci Ochranných pásem je Úřad pro civilní letectví ČR.
Lokalita záměru se nachází mimo prostor současného Ochranného hlukového pásma (OHP)
letiště Praha/Ruzyně a neleží ani v území ochranného hlukového pásma dráhového systému s
paralelní dráhou, která je zanesena v Politice územního rozvoje České republiky a Zásadách
územního rozvoje hl. m. Prahy.
Provozovatel letiště Praha/Ruzyně dále uvádí, že lokalita se nachází v blízkosti letového koridoru
RWY 06/24, která je v trvalém provozu. Letecký provoz nad uvedenou lokalitou je
pravděpodobný. Hluk z leteckého převozu v uvedené lokalitě však splňuje hygienické limity pro
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor dle zákona č.258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V lokalitě, v níž je záměr umístěn, nejsou evidovány inženýrské sítě ve správě Letiště Praha, a.s.
ani Českého Aeroholdingu,
3)

8.

Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. pod č.j. 0100841062:

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických
zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového
vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení,
je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných
pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce
vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení,
je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47
energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může
nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct
dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti
naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Toto sdělení je platné do a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele
distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení
nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo
havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
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V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho
příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými
informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto
společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve
smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že
požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem
postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly
vyžádány.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Petr Moravec, nar. 9.12.1984, Braunova č.p. 2535/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
Odůvodnění:
Dne 26.2.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení – změna známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 a § 94 stavebního zákona upustil od ústního
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení – změna přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění
stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na
výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 28.11.2017 č.j. 780169/17
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství závazné stanovisko dne 19.3.2018
č.j. PCNP - 227 - 2/2018/PD
Krajská hygienická stanice, Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 4.4.2018
č.j. KHSSC 11008/2018
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha-venkov-Západ, Dopravní
inspektorát závazné stanovisko dne 5.3.2018 č.j. KRPS-72129-1/ČJ-2018-011606-Kl
Letiště Praha, a. s. vyjádření dne 26.3.2018 č.j. zn.:587/18/LP RZI/LP RIP
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí stanovisko dne 26.3.2018 č.j. MUCE 19254/2018
OŽP/Hau
Ministerstvo vnitra ČR, ODBOR SPRÁVY MAJETKU vyjádření dne 6.3.2018 č.j. MV-270564/OSM-2018
Obec Statenice vyjádření dne 19.3.2018
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) vyjádření dne 1.3.2018 č.j.
zn.:OES/2873/2018
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, archeologické oddělení
vyjádření dne 4.12.2017 č.j. zn.: 2101/2017/507
Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 28.11.2017 č.j. zn.:0200681059
Úřad pro civilní letectví - Letiště Praha, Odbor řízení letového provozu a letišť závazné stanovisko
dne 13.6.2018 č.j. 006811-18-701
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 85 odst.2 stavebního zákona:
MUDr. Milan Bayer, MUDr. Hana Bayerová, Ing. Miroslav Klíma, CSc., Ing. Růžena Klímová,
Karel Kupilík, Libuše Kupilíková, Jiří Řezáč, Emilie Řezáčová, Ing. Jan Sládek, Irena Sládková,
Pavel Šaffek, Bronislava Šaffková, 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., CROSS
DEVELOPMENT INC., Trust Company Complex, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Obec
Statenice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Zamítnuté návrhy a námitky:
----------------------------------------Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. námitka dne 20.3.2018 č.j. zn.:007V/2018/St
ČEZ Distribuce, a. s. námitka č.j. 0100841062
GridServices, s.r.o. námitka dne 19.12.2017 č.j. zn.:5001629901
Obec Statenice námitka dne 2.5.2018
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:
-

--------------------------------

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnosti se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 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 rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Robert Revťák
samostatný odborný referent
otisk úředního razítka
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, celkem 1500 Kč.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Petr Moravec, Braunova č.p. 2535/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
MUDr. Milan Bayer, Lysolajské údolí č.p. 88/34, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620
MUDr. Hana Bayerová, Fetrovská č.p. 885/45, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ing. Miroslav Klíma, CSc., Koulova č.p. 1564/11, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ing. Růžena Klímová, Koulova č.p. 1564/11, 160 00 Praha 6-Dejvice
Karel Kupilík, Michnova č.p. 1625/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Libuše Kupilíková, Michnova č.p. 1625/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Jiří Řezáč, Marie Gardavské č.p. 770, 752 01 Kojetín I-Město
Emilie Řezáčová, Marie Gardavské č.p. 770, 752 01 Kojetín I-Město
Ing. Jan Sládek, Kolmá č.p. 302, Statenice-Černý Vůl, 252 62 Horoměřice
Irena Sládková, Kolmá č.p. 302, Statenice-Černý Vůl, 252 62 Horoměřice
Pavel Šaffek, Kolmá č.p. 245, Statenice-Černý Vůl, 252 62 Horoměřice
Bronislava Šaffková, Kolmá č.p. 245, Statenice-Černý Vůl, 252 62 Horoměřice
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IDDS: mzq5pp4
CROSS DEVELOPMENT INC., Trust Company Complex, Ajeltake Road MH č.p. 31424, Majuro,
Ajeltake Island, Marshall Islands
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Obec Statenice, IDDS: ypeamab
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice, Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, archeologické oddělení, IDDS:
xw76538
ostatní
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha-venkov-Západ, Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Letiště Praha, a. s., IDDS: ayqexy5
Ministerstvo vnitra ČR, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, náměstí Hrdinů č.p. 1634/3, 140 21 Praha 4Nusle
Obec Statenice, IDDS: ypeamab
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.), IDDS: xhusbrm
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
Úřad pro civilní letectví - Letiště Praha, Odbor řízení letového provozu a letišť, IDDS: v8gaaz5
Jakub Klusáček, Fr. Podešvy č.p. 262, 739 25 Sviadnov
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Účastníkovi řízení CROSS DEVELOPMENT INC., Trust Company Complex, Ajeltake Road MH č.p.
31424, Majuro, Ajeltake Island, Marshall Islands
-

Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Velké Přílepy, stavební úřad
po dobu 15 dnů.

Toto oznámení rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Velké
Přílepy a obce Statenice

Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Obecního úřadu Velké Přílepy.

