Městský úřad Trhové Sviny.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žiž/covo nám. 32, PSČ 37401, tel 386301436.e-mail:

silhosp@tsviny.cz

Trhové Sviny, dne 26.8.2011
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OZNAMENI
ZAHAJENI STAVEBNIHO RlZENI
"
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VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ALTERNATIVE

ENERGY, a.s., Dělnická 213/12, 17000 PRAHA -7,

IČ: 281 99995

(dále jen "stavebnfk") podal dne 22. 7. 2011 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
"Veřejné účelové pozemní komunikace pro přístup z MK k FVE Petrovice". Tato výstavba
veřejné účelové komunikace propojí místní komunikaci s uzavřeným areálem FVE Petroviče .
Stavba řeší napojení areálu FVE Petroviče z místní komunikace umístněné na pozemkové
parcele č. 38/9 a z polní cesty umístněné na pozemkové parcele Č. 1700/1. Šířkové uspořádání
veřejné účelové komunikace bude 3 m.
Stavební řešení vychází z ůzemního rozhodnutí Městského úřadu Borovany - stavební úřad
č.j. Výst. S-90-1/2011/Hl. ze dne 20.4.2011 a plně respektuje stanovené podmínky.

Městský úřad Trhové Sviny - odbor dopravy a silníěního hospodářství, jako speciální
stavební úřad a silniční správní úřad příslušný rozhodovat podle ustanovení § 40, odst.
4), písmo a) zákona č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona
183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ( stavební zák.), oznamuje podle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
ě.
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jinak: k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní
správy.
Učastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí Městského úřadu Trhové Sviny,
odbor dopravy a silničního hospodářství - úřední dny Po a St. 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00
hod.,nebo na Obecním úřadě Mladošovice.
Pokud dotčený orgán správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním
předpisem bylo k projektové dokumentaci připojeno před oznámením zahájení
sloučeného stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě nové stanovisko k navržené
stavbě platí, že z hlediska jim sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
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Vaclav Cech
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Mě Ú Trhové Sviny

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 zákona Č. 18312006 Sb. (dodejky):
ALTERNATIVE ENERGY, a.s., Dělnická 213/12,17000 PRAHA -7,
Obec Mladošovice, Mladošovice 2,37901 Třeboň

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 zákona 18312006 Sb.! (veřejná vyhláška)

Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 37001 České Budějovice
FVE Petroviče a.s., Dělnická 213/2, 170 00 Praha - 7

Dotčené orgány (dodejky)

Krajská hygienická stanice Na Sadech č. 25, 370 21 České Budějovice
Stavební úřad - Mě Ú Borovany, Žižkovo náměstí Č. 107,373 12 Borovany
Mě Ú Trhové Sviny, odbor ŽP, Náměstí 40, 374 17 Trhové Sviny
HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
Vlastní
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů pro účastníky řízení na úřední
desce Městského úřadu Trhové Sviny. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle §
25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené, byla -Ii v této lhůtě splněna povinnost
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

.

Sejmuto dne

.

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Toto oznámení musí být též zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup - na
elektronické úřední desce příslušné obce a na elektronické úřední desce odboru dopravy a
silničního hospodářství, který vede řízení,

Na elektronické úřední de ce zveřejněno ode dne

úv-i-

razítko a podpis orgánu, který je zodpovědný za zveřejnění.

Sejmuto dne:

Vypraveno dne 29. srpna 2011
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