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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Obec Babice, IČO 240028, Na Návsi 6, 251 01  Babice, 
kterého zastupuje UNIVES spol. s r.o., IČO 45310165, Pod Brentovou 555/6, 150 00  Praha 5 

(dále jen "žadatel") podal dne 16.12.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

stání pro kontejnery komunálního odpadu 

 

na pozemku parc. č. 81/11 v katastrálním území Babice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve 
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení 
své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební odbor Městského úřadu Říčany, úřední dny Po a St  7.00 - 
12.00 a 12.30 - 18.00). 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

Ing. Jindřich Pospíšil, o.č. 22 - opatřeno ověřeným elektronickým podpisem 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
Obec Babice, IDDS: vxtaugv 
UNIVES spol. s r.o., IDDS: k599cgv 
Miroslav Vykoukal, K Lesu č.p. 92, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 
Renáta Horáková, Rozšířená č.p. 2037/23, Praha 8-Libeň, 182 00  Praha 82 
Jan Štěpánek, Babákova č.p. 2151/4, Praha 11-Chodov, 148 00  Praha 414 
Ing. Zdeněk Rusý, Na Ladech č.p. 93, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 
Gizela Rusá, Boleslavova č.p. 1524, 140 00  Praha 4 
Jan Houdek, Pištěkova č.p. 2290/20, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Miloš Kroupa, Bassova č.p. 40/10, Vysočany, 190 00  Praha 9 
Blanka Kroupová, Bassova č.p. 40/10, Vysočany, 190 00  Praha 9 
RNDr Michal Eckstein, Strašnická č.p. 1137/2, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Jana Ecksteinová, Strašnická č.p. 1137/2, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Ing. Michal Mareš, Kutilova č.p. 3066/10, Praha 12-Modřany, 143 00  Praha 412 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
VODA CZ SERVICE s.r.o., IDDS: bt7ba7c 
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