
 ./2 

Městský úřad Kolín 
Odbor výstavby – stavební úřad 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz 
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz 
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I 
 

Žadatel: Naše čj.: SU 18693/12-ved 
Naše zn.: SU 3357/2012 
  
Počet listů: 2 
Příloh/listů: 0 
  
Vyřizuje: Karel Vedral 
Telefon: 321 748 364  
E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 
  

Fastra s.r.o., IČ 44678118  
Libenice 30  
Kolín  
280 02  Kolín 2 
 
zastoupená dle plné moci 
 
Ing. Stanislav Zvonek, 03.09.1984  
Smetanova 119  
Sedlčánky  
250 88  Čelákovice 
_____________________________ 

Datum: 12.03.2012 

 
 
pozemek pozemková parcela číslo 474/1 v katastrálním území Libenice 
-  změna využití území (ostatní plocha na výrobní, manipulační a skladovací plochu) 
________________________________________________________________________ 
 
 

OZNÁMENÍ 
zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu 

jednání 
 
Dne 31.1.2012 podala společnost Fastra s.r.o., IČ 44678118, Libenice 30, Kolín, 280 02  Kolín 2 zastoupená 
dle plné moci Ing. Stanislav Zvonek, 03.09.1984, Smetanova 119, Sedlčánky, 250 88  Čelákovice žádost o 
vydání územního rozhodnutí na změnu využití území (ostatní plocha na výrobní, manipulační a 
skladovací plochu) u pozemku: pozemková parcela číslo 474/1 v katastrálním území Libenice. 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  
 
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební 
zákon") zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odstavec 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným 
orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s 
místním šetřením na den 
 

13. dubna 2012 (pátek) v 9:00 hodin 
 
se schůzkou pozvaných na místě stavby.  
 
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě 
důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na 
místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"), a k tomuto 
účelu je zpřístupnit.  
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Kolín, 
odbor výstavby - stavební úřad, úřední dny: Pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní pracovní dny po telefonické 
dohodě). 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. 
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K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání regulačního plánu, jakož i 
územního plánu obce, se podle znění § 54 a § 71 stavebního zákona nepřihlíží. 
 
Dle § 87 odstavec 2 stavebního zákona je žadatel povinen zajistit, 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 místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo 
pozemku na nichž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání. 
 
 
 

                                                      otisk úředního razítka 
     Karel Vedral, v.r.                                       
            referent                                                      
oprávněná úřední osoba                                                

 

 
Doručí se:  
 
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):  
Ing. Stanislav Zvonek, Smetanova 119, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice  
Datová schránka:  
Obec Libenice, Libenice 115, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 7ebaxcb  
Obec Hlízov, Hlízov 101, 285 32 Hlízov, DS: OVM, f6taptb  
 
Dotčené orgány:  
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
Obecní úřad Libenice, Libenice 115, 280 02 Kolín 2   
Datová schránka:  
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM_R, xjjhpq3  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I, 
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha, 
DS: OVM, keebyyf  
 
Na vědomí:  
Datová schránka:  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38A, Praha 10, 102 00 Praha 102, DS: PO, w23cc6d  
ČEPRO, a.s. středisko produktovody, Šlapanov, 582 51 Šlapanov (M), DS: PO, hk3cdqj 
Fastra s.r.o., Libenice 30, Kolín, 280 02 Kolín 2, DS: PO, tb83txa 
 
Ostatní účastníci a veřejnost  –  veřejnou vyhláškou: 
Květoslava Horelová, Hlízov 33, 285 32 Hlízov  
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 74  
 
K vyvěšení: 

- Obecní úřad Libenice 
- Městský úřad Kolín, odbor hospodářské správy  
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne ........................                                                                        Sejmuto dne........................ 
 
    

…………………………… 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
Obecní úřad Libenice a Městský úřad Kolín vyvěsí toto oznámení na úřední desce a zároveň zveřejní na 
internetových stránkách Městského úřadu Kolín a Obecního úřadu Libenice a jeho vyvěšení a sejmutí 
potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené oznámení zpět na stavební úřad. 
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