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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 
ARENDON a.s., IČO 27411800, Klimentská 1216/46, 110 00  Praha, 
kterou zastupuje REMIN spol. s r. o., IČO 00540811, Blanická 922/25, 120 00  Praha 

(dále jen "žadatel") podal dne 9.11.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

RPC Nebřenice - Areálové vodohospodářské objekty 
 

na pozemku st. p. 36, 42, parc. č. 216, 277/7, 330/1, 417/1, 417/6, 417/8, 418/2, 419/1, 419/7, 419/8, 
419/9, 422, 426/1, 457/1, 457/11, 462/1, 471/2, 472, 500/2, 505/11, 505/12 v katastrálním území 
Chomutovice u Dobřejovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

06 - Areálové vodohospodářské objekty: 

- 06.OI.01.03 - Sklad u ČOV 

- 06.OI.03.01 -  Účelové komunikace k vodohospodářským objektům 

- 06.OI.03.02 -  Napojení na dočasnou komunikaci k odběratelské trafostanici 

- 06.OI.04.01 -  Areálové rozvody 22 kV, 1kV, TS 

- 06.OI.07.11 -  ČOV 

- 06.OI.07.21 -  Areálová dešťová kanalizace 

- 06 OI.07.31 -  Vodojem včetně napojení vodovodního přivaděče Popovičky 

- 06 OI.07.32 -  Areálové vodovodní řady 

- 06 OI.07.41 -  Přivaděč užitkové vody z lomu 

- 06 OI.07.42 -  Vyrovnávací nádrž 

- 06 OI.07.43 -  Hlavní akumulační nádrž - HAN 

- 06 OI.07.44 -  Užitkovod 

- 06 OI.07.45 -  Čerpací stanice závlah 

- 06 OI.07.61 -  Areálový suchovod VB 
 

 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. 
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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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

Ing. Petra Výchopeň Bláhová, o.č. 808, opatřeno elektronickým                    
ověřeným podpisem 

oprávněná úřední osoba 
 

„otisk úředního razítka“ 
  
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
REMIN spol. s r. o., IDDS: qrdw6qs 
Lubomír Kubr, Huntovická č.p. 4, Popovičky-Chomutovice, 251 01  Říčany u Prahy 
Obec Popovičky, IDDS: 9vfakxa  –vyvěšení na úřední desce 
AGRO Jesenice u Prahy a.s., IDDS: 24zcm34 
Obec Křížkový Újezdec, IDDS: fhkakxq –vyvěšení na úřední desce 
Vlasta Dongresová, Nedvězská č.p. 2236/28, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Zdeněk Konečný, Modletice č.p. 83, 251 01  Říčany u Prahy 
Martin Lehovec, Huntovická č.p. 30, Popovičky-Chomutovice, 251 01  Říčany u Prahy 
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Marie Štěpánková, Huntovická č.p. 9, Popovičky-Chomutovice, 251 01  Říčany u Prahy 
Bc. Jan Prokopius, U krčské vodárny č.p. 246/41, 140 00  Praha 4-Krč 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Arcibiskupství pražské, IDDS: c72jaa3 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Krajská správa a údržba silnic, Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx 
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx 
Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, IDDS: v8gaaz5 
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, oddělení stavební úřad, IDDS: 6bnaawp 
Ministerstvo obrany, VUSS Praha, IDDS: hjyaavk 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
účastníkům řízení podle §85 odst.2 stavebního zákona –doručení veřejnou vyhláškou 
 
dotčené orgány státní správy 
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy, odd. dopravy, Komenského náměstí č.p. 1619/2, 251 01  
Říčany u Prahy 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
  
ostatní 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní odbor Praha venkov-JIH, 
IDDS: 2dtai5u 
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