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VE EJNÁ VYHLÁŠKA
Seznámení s podklady rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Krajským ú adem Kraje Vysočina, odborem územního plánování a stavebního ádu (dále jen
„Krajský ú ad“) je vedeno odvolací ízení ve věci rozhodnutí - společného povolení č. j.:
MLNS/2181/2020/OVZP-OdVUP-9 ze dne 10.5.2021 vyhotoveného odborem výstavby a
životního prost edí Městského ú adu v Ledči nad Sázavou na základě podané žádosti, společnosti
Cplast s.r.o., IČO 07069286, Zakou ilova 1279/126, Praha – Chodov, 14900 Praha, na stavbu:
„Skladovací hala – 1 etapa“ na pozemcích parc.č. 1627/1 (trvalý travní porost), 1627/4 (trvalý
travní porost), 1631/1ř (trvalý travní porost), 1636 (trvalý travní porost) a 1637/3 (zahrada) vše
v k.ú. Ledeč nad Sázavou“.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, které smě ovalo, mimo jiné, do závazného
stanoviska odboru stavebního ádu a územního plánování, Městského ú adu Světlá nad Sázavou,
orgánu územního plánování ze dne 12.Ř.201ř č.j.: MSNS/11Řř2/201ř/OSÚaÚP.
V odvolacím ízení bylo v souladu s ustanovením § 14ř odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní
ád, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „správní ád“), vyžádáno potvrzení nebo změna
závazného stanoviska od správního orgánu nad ízeného správnímu orgánu p íslušnému k vydání
závazného stanoviska. Nad ízený správní orgán, tj., odbor územního plánování a stavebního
ádu, oddělení územního plánování, výrok závazného stanoviska orgánu územního plánování
Městského ú adu Světlá nad Sázavou svým závazným stanoviskem č.j.: KUJI 65731/2021 ze dne
27.8.2021 potvrdil.
Krajský ú ad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního ádu dává účastníkům ízení
možnost se s uvedeným podkladem seznámit a vyjád it se k němu. Krajský ú ad zároveň
p edpokládá, že rozhodnutí o odvolání bude vydáno po uplynutí 3 týdnů po doručení této ve ejné
vyhlášky.
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Doplněný podklad pro rozhodnutí je ve stejné lhůtě k nahlédnutí u Krajského ú adu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova C, kancelá č. 1.06, a to vždy v pondělí a ve st edu od Ř:00
hodin do 16:00 hodin, v ostatních pracovních dnech po p edchozí domluvě na tel. čísle 564
602 369.

Mgr. Jana Schreiberová
ú edník odboru územního plánování a stavebního ádu

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), kterými jsou
zároveň účastnici dle § 27 odst. 1 správního řádu, do vlastních rukou (na doručenku):
Cplast s.r.o., IČO 07069286, Zakou ilova 1279/126, Praha – Chodov, 14900 Praha
Zbyněk Čepa, Zakou ilova 1279/126, Praha – Chodov, 14900 Praha
Liběna Čepová, Zakou ilova 1279/126, Praha – Chodov, 14900 Praha
Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 58401 Ledeč nad Sázavou
Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona, kterými jsou zároveň
účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu
– doručuje se veřejnou vyhláškou (podle ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona, jsou tito
účastníci identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru):
- Stavební parcely: č. 689/6, č. 1338, č. 1339, č. 1340, č. 1341, č. 1342, č. 1343, č. 1344, č.
1345, č. 1346, č. 1347, č. 134Ř, č. 134ř, č. 1350, č. 1351, č. 1352, č. 1353 vše v k.ú.
Ledeč nad Sázavou
-

Pozemkové parcely: č. 1631/27, č. 1631/2Ř, č. 1631/50, č. 1631/30, č. 1631/3Ř, č. 1637/4
vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou

Veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
ČEZ Distribuce a.s., Teplická Ř74/Ř, Děčín IV – Podmokly, 40502 Děčín
CETIN a.s., Olšanská 26Ř1/6, 13000 Praha 3
GasNet Služby s.r.o., Doudlevecká 360, 301 00 Plzeň 3-Jižní P edměstí
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., Žižkova Ř32, 5Ř0 01 Havlíčkův Brod
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 15021 Praha 5
P íloha:
Závazné stanovisko Krajského ú adu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního
ádu, oddělení územního plánování, č.j.: KUJI 5Řř17/2021 ze dne 6.Ř.2021
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K vyvěšení na ú ední desce a elektronické ú ední desce a následnému podání zprávy Krajskému
ú adu o datu vyvěšení a sejmutí této písemnosti obdrží:
-

Krajský ú ad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava
Městský ú ad Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 5Ř401 Ledeč nad Sázavou

Tato písemnost č.j. KUJI 73116/2021 ze dne 2.9.2021 oznamovaná výše uvedeným účastníkům
ízení ve ejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 musí být vyvěšena po dobu
nejméně 15 dnů na ú ední desce Krajského ú adu Kraje Vysočina a Městského ú adu Ledeč nad
Sázavou. Účinky doručení formou ve ejné vyhlášky nastávají 15. dnem po vyvěšení na ú ední
desce Krajského ú adu Kraje Vysočina. Současně uvedené ú ady potvrzují, že tato písemnost
byla zve ejněna způsobem umožňujícím dálkový p ístup.

Vyvěšeno dne …………………..

Sejmuto dne ………..……………

Razítko orgánu a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Žádáme o vrácení potvrzení o vyvěšení Krajskému ú adu Kraje Vysočina, odboru územního
plánování a stavebního ádu.
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