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E Ř E J N Á   VY H L Á Š K A

ZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM



Město Čáslav, Nám. Jana Žižky z    Čáslav, IČ: 00236021  místo města  
Mgr. Renatou Vaculíkovou (dále jen „stavebník“) dne žádost opovolení změ

před jejím dokončením na stavbu:

Nový chodník vul. Za Rybníkem v Čáslavi“



na pozemcích p.č.   20/2, 2080/3, 1754/3, 1721/1 a stp. č. 807/1 vkatastrálním území 
ČáslavUvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Městský úřad Čáslav, 
společnépovolení č.j.MěÚ/35296/2022/DO



měna stavby spočívá

rámci   odfrézování opravě části navazujícího chodníku směrem k Čeplova vdélce 
 a odfrézování a oprava povrchu komunikace vdélc     bníkem vmístě napojení 
chodníku na tuto komunikaci.

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy jako speciální stavební úřad,příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznam

podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení ozměně stavby před dokončením, 
kterém podle § 112odst. 2 stavebního zákona upouští odohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 



10 dnů od doručení tohoto oznámení.


později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Čábor dopravy, úřední dny 
––, Čt 8:00
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Poučení:


Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu kpozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; knámitkám, které překračují 
uvedený rozsah, se nepřihlíží. Knámitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při 
územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo přivydání územního opatření o stavební uzávěře 
anebo územního opatření o asanaci území,se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo 
projektovédokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve výše stanované 
lhůtě stanovisko knavrhované stavbě, platí, že zhlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou 
souhlasí.

Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem 
ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dlekterého 
mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se kjeho podkladům, speciální 
stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost kuplatnění tohoto práva, kčemuž stanovuje shora 
u lhůtu. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Necháli se některý zúčastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.









ana Šulcová

právněná úřední osoba











rozhodnutíusí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.






ěšeno dne:&&&&&&  Sejmuto dne:&&&&&&&.
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Obdrží:



Stavebník:
− Město ČáslavNám. Jana Žižky zČáslav

− 

Účastníci řízení stanovení podle § písm.a) až) stavebního zákona

− Městský úřad Čáslav, od. investic

− Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3)

− ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 )

− GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  ) 

− Maleč, a.s. Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora



Účastníci řízení dle§ písm. e) stavebního zákona

 vlastnickými nebo jinými věcnými právy sousedním pozemkům a stavbám doručení veřejnou 
vyhláškou:

−  p.č. 1721/3 vkat. území Čáslav

− stp.č. 807/2, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 
kat. území Čáslav

Dotčené správní úřady

− Krajské ředitelství Policie Stř. kraje, ÚO, DI Kutná Hora, Na Náměti 421, 284 01 Kutná



 Městský úřad Čáslav,odbor životního prostředí, Nám.Jana Žižky zTrocnova 1, 286 01 Čáslav

 Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče, Nám. Jana Žižky z

01 Čáslav 
 Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Nám. Jana Žižky z

Čáslav



Ostatní se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a 
zpětné zaslání potvrzeného oznámení:

− Městský úřad Čáslav, Kancelář tajemníka, Nám. Jana Žižky zTrocnova 1, 286 01 Čáslav 
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