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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

NAŘÍZENÍ 
ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ   

K SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 

 

Stavební odbor Městského úřadu Říčany jako příslušný správní orgán, v souladu s ustanovením § 36 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vede řízení, zahájené dne 
13.5.2015 na žádost, kterou podal 

CITY GROUP s.r.o., IČO 60472910, Táboritská 113/3, 130 00  Praha, 
kterou zastupuje Projekty - Ing. I. Fiala, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 

(dále jen "žadatel"), ve věci vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby: 

komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků 
Svojetice 

 

na pozemku parc. č. 162/1, 164/39 v katastrálním území Svojetice. 

Stavební úřad opatřením ze dne 20.4.2016 sdělil účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, že mají možnost 
seznámit se s doplněnými podklady řízení. Této možnosti využila paní Hana Bajerová jako veřejnost a 
podala „Odvolání k prodloužení územního rozhodnutí“. Vzhledem k tomu, že ve věci nebylo rozhodnuto 
a opatření k seznámení s podklady rozhodnutí není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti 
němu odvolat, posoudil stavební úřad toto podání jako připomínky do řízení. Dále stavební úřad obdržel 
dne 2.5.2016 návrh na obnovu řízení o vydání územního rozhodnutí, vydaného na výše uvedené stavby a 
jež je předmětem řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, od účastníka řízení Obce Svojetice. 
Stavební úřad s přihlédnutím k výše uvedenému usoudil, že je vhodné tyto námitky a připomínky 
projednat s žadatelem, proto podle § 49 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

n a ř i z u j e 

doplňující ústní jednání na den 

1. července 2016 (pátek) v 9:00 hodin 

 

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti stavebního úřadu MěÚ Říčany, Melantrichova 2000, 251 01 
Říčany. 

Poučení: 

Přineste s sebou průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo jiný doklad podle § 36 odst. 4 správního 
řádu. Účastník si může podle § 33 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje 
plnou mocí. 
 
 
 

Oprávněná úřední osoba: Ilona Hofmanová, o.č.23 
opatřeno ověřeným elektronickým podpisem 
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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) 
CITY GROUP s.r.o., IDDS: uiqn8a4 
Projekty - Ing. I. Fiala, Lečkova č.p. 1521, 149 00  Praha 415 
Obec Svojetice, IDDS: 39aakyt 
 účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou 
 
dotčené orgány státní správy 
MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy, Komenského nám. č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 
HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
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