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VPÉ TNA VYHLASKA

OZNíMENÍ

ZAHAJENÍ uzBTvINÍHo nÍznNÍ,q. pozvnNÍ K VEÈ.EJNEMU ÚSTNÍUU JEDNANÍ

ÒEZ nist.ibuce , a.s., Teplickó 874, 405 A2 Déóín 4,

kterou zastupuje I & C Energo a.s', PraZskó 684,674 01 TÍebíó

(dóle jen ,,?adatel") podal dne 11.8.2008 zódost o vydé.ní územního rozhodnutí oumísténí

stavby:

"Dolní Zukov A42lllKokotek 4 RD, NNv, NNk"

na pozemku parc. ó. 42g, 43I, 430' 43212, 433, 43211, 44215, 44213, 44212' 44211I' 442113'

43g/4, 43g15, 442114, 43g16, 442116, 442/17 v katastràlním území Ropice. Jedné se o rozsíÌení

airt iu"eJ ,íté NN, navazvjící na její rekonstrukci (rekonstrukce není pÌedmétem tohoto iízení)'

Uvedenym dnem bylo zahé$eno územní íizení'

odbor stav. íódu a úp Mcstského úÌadu TÍinec, jako stavební uÌad piíslusnf podle $ 13 odst- 1

písm.fl zétkona ó,. 18312006 sb., o územním planovéní a stavebním iédu (stavební zàkon), ve
'znéní 

pozdéjsích piedpisù (déle jen "stavební zàkon"), oznamuje podle $ 87 odst' 1 stavebního

zúkona zahàjerúúzemního iízení a souóasné naÍizuje kprojednàní Zódosti veÍejné ústní jednàní

spojené s ohledàním na místé nuu"n 

,r.r.200g v g.30 hodin

seschùzkoupozvanychnaMéÚTiinec,odboruSÈ.aUP,kanc.ó.206.

zéwarn; stanoviska dotÒenlich orgónù, nómitky úóastníkù iízení a pÍipomínky veiejnosti musí
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nejpozdéji pÍi veiejném ústním ieanar,í, jinak se k nim nèpiihlíZí. Uèastníci !!t:"í.
mohou nahlíùetao poafuàa.i rozhodnutí (odbor stav. iédu a UP Méstského úiadu Tiinec, úÍední

d n y : P o a S t S  - 1 7 ) .

Tel.:558 306225
Fax:c5ó 5uo zóI
www.trinecko.cz

Bankovní spojení: Komeréní banka, a.s.
Expoz itu ra riin-ec, ó. ú ótu:,t 
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Pouòení:

Uóastníci jsou opnivnéni navrhovat dùkazy a òinit jiné navrhy po celoudobu iízení az do vydóní

rozhodnutí. Uóastníci mají próvo vyjódÍit v íízení své stanovisko. Uóastníci se mohou pied

,yaa"i* rozhodnutí vyiadiit t podkladúm rozhodnutí, popÌípadé navrhnoutjejich doplnèní.

Lad,atelzajistí, aby informace o jeho zómèru a o tom, Ze podal Zódost o rydóní územního

rozhodnuti nyU úezodkladné póté, co bylo naÍízeno veiejné ústní jednóní, vywé5ena na

místé uróeném stavebním úÍadem nebo na vhodném veÍejné pÍístupném místé u stavby

;; pozemku, na nichZ se mó zimér uskuteònit, a to do doby veÍejného ústniho jednóní. '

Zúèastní-li se veiejného ústního jednéní více osob z Ìad veiejnosti a mohlo-li by to vést ke

zmaieníúóelu veie;neho ústního jednóní, zvolí si spoleóného zmocnénce'

K zavaztrym stanoviskùm a némitkàm k vécem. o kferych bylo rozhodnuto pÌi vydóní územního

,.u" ,"gírur*rro plànu, se nepÍihlíZí. Úòastník iízení- ve svych némitkóch uvede skuteónosti,

ktere zal<lérdají jehó postavení jàko riòastníka iízení, a dùvody podaní nómitek; k nàmitkóm' které

nesplf,ují uvedené poZadavky, se nepÍihlíZí'

povéieny zamèstnanec stavebního úÌadu je podle $ 172 odst.1 stavebního zilkona oprévnén pii

pf"U"ilt"lù vstupovatna cizí pozemky, starby a do staveb s védomím jejich vlastníkù pfi

4isrovani stavu sìavby a pozemku nebo opatiovóní dùkazú a dal5ích podkladù pro rydóní

spróvního rozhodnutí nebo opatiení.

Nechó-li se néktery z úòastníkù zastupovat, piedloZí jeho zóstupce písemnou plnou moc'
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referent odboru SR a UP

Toto oznómení musí b1t ryvéseno po dobu 15 dnù na úiední desce Méstského uÌadu Tiinec,

ktery písemnost doruòuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveÍejnéna zpùsobem umoZúujícím

aaf[ovy piístup. Souóàsné bude tato písemnost rvr'éSena na úiední desce obecního úÌadu

Ropice, kde bude rovnèZ zveiejnèna zpúsobem umoZriujícím dólkoqf piístup

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgànu, ktery potvrzuje vyvè5ení a sejmutí oznimení na uÍední desce a souòasnè

zveiej nèn í zpùsobem umoZfiuj ící délkovii piístup.

ObdrZí:

úòastníci iízenídle $ 85 odst. I stavebního zitkona (doruóení do vlastních rukou)

t. ÓpZ Distribuce , a.s., Tepli ckét874,405 02 Dééín 4
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2.1&C Energo a.s. ,  PraZsk|684,674 0l
Galdia, 28.iíjna 568/ 147, 7 AZ 00 Ostrava
3. Obec Ropice,739 56 RoPice 110

str. 3

TÍebíó, adresa pro doruèení: I & C Energo a.s., Jiií

úóastníci iízenídle $ 85 odst. 2 stavebního.zókona (doruéení veÍeinou vyhló5kou)

4. Vladislav Kokotek, 739 56 Ropice 98
5. Petr Kokotek, 739 56 RoPice 98
6. Rostislav Kokotek, Ropice 127 ,739 61 Ropice
7. Roman Kokotek, Jablunkovsk|4l5,739 6I TÍinec
8. Ing. Jarmila Husarovó, Hrabinskó 1393, 737 0l Ò-es$ TéSín

9. Sz-ymon Zagór4Dukelskó 1055i10, 74221 Kopiivnice

10. Michael Brozda, Mllinskà 941115
11. Beata Brozdovó, Nebory 393,739 61 TÍinec
12.Ing. Karel Fobei, Oivadetni 671,737 01 Òeskf Tè5ín

13. Eva Foberovó, Divadelní 671,737 01 Òeskf TéSín

14. Telefónica}Z czechRepublic, a.s:, olianskà 55, 130 34 Praha 3

15. Severomoravské vodovody akanalizace Ostrava a-s.,28.fíjn7169,-7!! 45 Ostrava

16. Ing. JiÍí Karas RWE Distribuóní sluZby, s.r.o, Plynarenskó 499,657 02 Bmo

17. Stefan Kulla, 139 56 RoPice 97

dotóené orgànY stótní sPróvY
1g. MéstsÈi úiad Tiinei, odbor ZPaz,Jablunkovskó 160, 739 61 TÍinec

19. Obecní úÍad Ropic e,739 56 Ropice I 10
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