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Městský úřad, odbor výstavby a ŽP 
Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště 

 
 

Č.j: VŽP/11541/2012-6-So Mnichovo Hradiště, 30.1.2013 
Vyřizuje: Ing. Václav Souček  
E-mail: vaclav.soucek@mnhradiste.cz  
Telefon: 326776750 
JID: 2973/2013/mumh 
 
 
 

V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  
O POZVÁNÍ K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
 
 Dne 8.11.2012 podal ASTRA - Sluneční řeka s.r.o. (IČ - 28372743), Pražská 532/25, 276 01  Mělník žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 13 rodinných domů, vedení a lampy veřejného osvětlení, přeložka 
vedení el. energie, přístupová komunikace s odvodněním napojeným na dešťovou kanalizaci a přeložka 
vodovodního řadu s ovládacím kabelem vodojemu na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 21/3, pozemkové 
parcely parcelní číslo 129, 132/1, 132/2, 363, 364/1 a 365/1 v kat. území Loukovec. Lokalita 13 RD v Loukovci. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. 
 
Předmětná stavba obsahuje: 

• dělení pozemků parc.č. 132/1 a 132/2 v k.ú. Loukovec na pozemky 13ti rodinných domů, komunikaci a 
nedotčené části pozemků, 

• umístění 12ti typových rodinných domů a jednoho atypického rodinného domu na pozemky parc.č. 132/1 a 132/2 
v k.ú. Loukovec, 

• vybudování veřejného osvětlení v lokalitě napojením na stávající síť v obci na pozemcích parc.č. 363, 132/1 a 
132/2 v k.ú. Loukovec, 

• přeložku nadzemního vedení el. energie (napřímení průběhu trasy) mezi sloupy umístěnými na pozemcích parc.č. 
132/3 a 132/1 v k.ú. Loukovec, 

• zřízení přístupové komunikace na pozemcích parc.č. 132/1 a 132/2 v k.ú. Loukovec, 
• odvodnění komunikace napojením na dešťovou kanalizaci po pozemcích parc.č. st. 21/3, 129, 132/1 a 365/1 

v k.ú. Loukovec, 
• přeložku vodovodního řadu na pozemky parc.č. 132/2 a 363 v k.ú. Loukovec, 
• přeložku ovládacího kabelu vodojemu na pozemky parc.č. 132/2, 363 a 364/1 v k.ú. Loukovec. 

 
 Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a 
současně nařizuje z opatrnosti pro důvod nevyvěšení oznámení č.j. VŽP/11541/2012-2-So ze dne 26.11.2012 na úřední 
desce obce Loukovec, opakované veřejné ústní jednání na den 
 

7.3.2013 (čtvrtek) v 9:00 hodin. 
Místo konání: na místě stavby. 

 
 Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru 
výstavby a ŽP (návštěvní dny: pondělí, středa 8 - 17 hodin) a při ústním jednání.  

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny 
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o 
kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 
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uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které 
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce 
písemnou plnou moc. 
  

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně 
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. 
Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a 
urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí 
opakované veřejné ústní jednání. 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum 
narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, 
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce 
se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku 
neuplatnil. 

 
 
 
 
 

Otisk razítka 
 

  Ing. Václav Souček v.r. 
 Oprávněná úřední osoba 

vedoucí odd. Stavební úřad          
odbor výstavby a ŽP        

 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................   Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
 
V elektronické podobě      V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: …………………………… 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění    Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:       Razítko: 
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R o z d ě l o v n í k  
Účastníci řízení        
Doručení jednotlivě:  

ASTRA - Sluneční řeka s.r.o., Pražská 532/25, 276 01  Mělník, prostřednictvím zástupce: Remo & partners, s.r.o., 
Kostelní 537/9, 664 48  Moravany u Brna, IdDS: urhntfy 
Obec Loukovec, Loukovec 90, 294 11  Loukov u Mnichova Hradiště, IdDS: nmxbgjr     

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):  
Simona Adámková, Ovenecká 520/16, Holešovice, 170 00  Praha 
MUDr. Stanislava Čapková, Loukovec 44, 294 11  Loukov u Mnichova Hradiště, prostřednictvím zástupce: 
JUDr. Jiří Stránský, Husova 602, 511 01 Turnov, IdDS:d5kdtaf  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 4, IdDS: v95uqfy 
Stanislav Grus, adresa neznámá , adresa neznámá 
Božena Grusová, adresa neznámá , adresa neznámá 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5 - 
Smíchov, 150 21  Praha 5, IdDS: a6ejgmx 
Radek Michna, Londýnská 507/35, Liberec XI-Růžodol I, 460 01  Liberec 
Hana Michnová, Londýnská 507/35, Liberec XI-Růžodol I, 460 01  Liberec 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno, IdDS: jnnyjs6 
Josef Soukal, Loukovec 91, 294 11  Loukov u Mnichova Hradiště 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22  Mladá Boleslav, IdDS: 5eigx2d  

     

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště, IdDS: 8ztb4jw 
Obecní úřad Loukovec, Loukovec 90, 294 11  Loukov u Mnichova Hradiště, IdDS: nmxbgjr 

 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, Mladá 
Boleslav III, 293 01  Mladá Boleslav, IdDS: 8cuhpqx - vyj. HSKL-7438/2010-MB 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská 
151, 293 34  Mladá Boleslav, IdDS: hhcai8e - vyj. 32178-2.5/10/MB 
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