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oZNÁMENÍ
ZAH^JEIIí ÚzutuxÍHo ŘiznxÍ A PozvÁxÍ K vpŘErxÉmu ÚsrxÍnnu JEDNÁnÍ

TelefÓn ica 02 Czech Republic a.s. , Za Brum|ovkou 26612, |40 22 Praha 4, IČo: 60193336
V zastoupení TERMS a.s., Pla ná 67,,370 01 České Budějor,ice, IČO z |4499037

(dá|e jerr ''žadate|'') poc|al dne 12.6.2009 Žádost o vydárrí Úrzernllího rozhodnutí o urrrístění stavby':

,, Z^KLADOVÁ STANICE sirĚ o.2,,
Klatovv - Modrava

na pozenrku st. p. 3l8/l' parc. č. 10|6l|, 102411, 140|, |40211 v katastrálním uzení Fi|ipova Hut'.

Uvedenym dnem by|o zahájeno zemní Ťízení,

Stavební uŤad MÚ Suši... jako stavebníÚŤad pÍíslušny podle $ l3 odst. l písm. f/ a $ 190 odst.2zákona
č. 18312006 Sb., o rjzemnínl plánování a stavebnírn rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších pňedpisti

(dále jen ''stavební zákon''), oznamtrje pod|e $ 87 odst. l stavebního zákonazahájení ťrzernního Íízení a
současně naŤizu.je k projedrrání Žádosti veŤejné ťrstrríjednání spojené s ohledáním na místě na den

30. července 2009 (čfvrtek) v 10.00 hodin

se schrizkou pozvanych v kance|áŤi oÚ Modrava.

Závazná stanov,iska dotčenych orgánti, nárnitky ťrčastníkŮ íí,zení a priponrínky veŤejlrosti lnusí by-t

up|atněny nejpozději pii vei".ejném stnínr.jednání,'jinak se knirll nepčih|íŽí. L]častníci iízení tnohtlu

rrahlížet do podkladti rozhodnutí (Stavební ťlrad MU Srršice, ťliední drry: porrclělí a streda 8,00-12,00 a

l3,00- l7,00 a pátek 7,30- l 1,30 a 12,0a-]4,00 |rod).

Poučení:

Účastníci jso,u oprávněni navrhovat drikazy a činit jiné návrhy po' celoLr dobu Ťízení aŽ do vydání

rozhodttutí. Účastníci mají právo vyjádňit v Íízení své stanovisko. Učastníci se mohou pŤed vydáním

rozhodnutí vyjádŤit k podkladŮm rozhodnutí, popÍípadě navrhnout.iej ich doplněn í.

Žadate| zajistí, aby informace o jeho zárněru a o tont, Že podal žádost o vydání ťrzemrrího rozhodnutí, by|a

bezcldk|adně poté, co bylo rtaÍízerlo verejrré ťrstní.jednání, rryvěšerra na místě určenérn stavebním riĚadern

nebo rta v|-rodném veňejně pŤístupném místě u stavby nebo pozemku' na nichž se nlá záměr uskutečnit, a

to do doby veŤejného rjstnílro jednání.

Z častní-|i se veiejného Ústního jednání více osob zrad verejnosti a rnoh|o-li by to vést ke zlnaÍení čelu

vereiného ristního jednání. zvo|í si spo|ečného zrnocnětlce'

K závaznYm stanor,iskrjm a nátnitkárn k věcern. o kter.'vch bylo rozhodnuto pňi v1'dálií Ltzetnního nebo

reguIačního plánu' se tleprih|íží, L-]častník rízení v'e svych rrámitkách uvede skrrtečrrosti. které z'ak|ádají

jeho postavení .jako ťrčastníka iízení. a clŮvody podání námitek: k námitkánr. které nesplřtrjí r-rvedené

poŽadavkY, se lrepr'ih|íŽí.
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Por'cÍerr1,zaměstlrallcc Sta\1ebliíhcl ťrraclrr je podle 51 172 odst' l star'ebrlíhtl zákorla clprár,tlělr pri plněrlí
ukolŮ VStL|povat tla ci,tí 1lc.z'enkr,. star'b1' a c1o staveb s vědorlrínl jeiich r,lastníkťr pri z.iišt'tll,ártí stavu
stavb,v a pozelxku nebo opatrování dťrkazťr a dalších podkIaclťl pro vydání správrlího rozhcldnrrtí rtebo

opati'.ení.

Stavebrrí Íad nrrjŽe podle $ l73 odst. l stavebníhozákona uIoŽit poiádkovou pokutLr do 50 000 Kč tomu,
kdo z-ávaŽn7,nt zpťrsoberl ztěŽuje postup v rízení anebo plnění ukolri pod|e s ]72 oc|st. l stavebního
zákr>rlatím, Že ZnelnoŽĎuje oprávněné rední osobě ltebo osobě-iíprizvané r,stup na svrij pozemek nebo
stavbu.

Nec|rá-li se lrěktery zÚčastníkťr zastupovat, pŤed|oŽíjeho zástupce písemrrou p|nou nloc.

ii i'.ti{.Y ÚŘAD
Uredně oprávněná osoba ( l07)

Datta Matějková /
..',,,} Í,ěJ Sušice

- 
i1;; Í,1]3toyy

Toto oznámení musí bft v1věšcno po dobu l5 dnu.

Vyr,'ěšeno dne.

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzu.ie vyvěšení a

7;-,-. t 7/o,-

.i'.,í''.i,'',p..?' Sejmuto dne:

sejmrrtí oznátnení,
OBEC MOD

MODR
341 92 K

lČo: 005734l8, DI
/;\V

Sejmuto dne. .....

obdrží:
ťrčastníci (dodeiky)
Telefoni ca 02 Czech Republic &.S. , Za Brumlovkou 26612, 140 22 Praha 4

V zastoupení TERMS a.s., Planá 67,370 01 Ceské tsudějovice
Obec Modrava

Účastrríci Íízenídle s 85 odst' 2 stavebnílro zákorra
SprávaNárodního parku aclrráněné krajinné oblasti Šumava, 1. rnáje 26a,385 01 Vimperk
Obec Modrava,34l 92 Modrava 63

dotčené správní ťrÍady

Krajská hygienická stanice P|zeĎského kraje uzemní pracoviště Klatovy' PlzeĎská 165, 339 0l Klator,y

Správa NP a CHKO Šumava Vimperk pracoviště Kašperské Hory, Sušická, 341 92 Kašperské Hory
Úroa pro civiIní letectví ČR |etistě Ruzyně, i60 08 Praha 6

Městsky uiad Sušice odbor Živottlího prostŤedí, Nám. Svobody,]38.3420l Srršice I

ostatní
TelefÓnic a 02 Czec|.l, Republic a.s. DLSS P|ze , P.o'BoX 56, 130 16 Praha 3

l.JVS a.s., Sevenrí 8,370 10 Ceské Budějovice
RWE Distribuční služby' S.r.o.' Plynárenská 499,65] 02 Brno
CEZ' ICT Services. a's.. Slovansk á a|el 33, 326 00 P|ze

l'ttJ Sušice


