Městský úřad v Ledči nad Sázavou
odbor výstavby a životního prostředí
oddělení výstavby a územního plánování
Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou
SPIS. ZN.:
Č.J.:

MLNS/1143/2022/OVZP-OdVUP
MLNS/1143/2022/OVZP-OdVUP-4

DATUM:

05.09.2022

VYŘIZUJE: Tomáš Březík
TEL.: 566 466 631
E-MAIL: tomas.brezik@ledecns.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor výstavba a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.06.2022 podal
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, Obec Ostrov, IČO 00580007, Ostrov č.p. 36, 584
01 Ledeč nad Sázavou, oba zastoupeni OPTIMA, spol. s r.o., IČO 15030709, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto
posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
„III/01832, II/150 křiž. s II/150 - Ostrov,PD“ na pozemku parc. č. 629/1, 656/2, 61, 64/2, 57/6, 57/7, 57/9, 57/1, 57/8,
56/1, 59/3, 667, 615/2, 615/1 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou. (dále jen "stavba")

Druh a účel umisťované stavby:
Stavba veřejné dopravní a technické infrastruktury : rekonstrukce stávající silnice III/01832 od křižovatky se silnicí II/150 do
obce Ostrov, součástí stavby je také zlepšení odtokových poměrů doplněním dešťových vpustí a zasakovací rýhy, zřízení
chodníků, vjezdů, veřejného osvětlení a přeložky vodovodu a STL přípojky.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 629/1, 656/2, 61, 64/2, 57/6, 57/7, 57/9, 57/1, 57/8, 56/1, 59/3, 667, 615/2, 615/1 v
katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou. Umístění stavby včetně směrového vedení sítí technické infrastruktury je
patrné ze situačního výkresu č. C.3, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
Určení prostorového řešení stavby:
SO 101 SILNICE III/01832
řeší rekonstrukci, a to především renovací stávajícího krytu včetně kompletní výměny konstrukce.
Staničení vozovky je navrženo od 0,000 00 – 0,246 158km. Rekonstrukce vozovky je tedy navržena délky 246,1m s šířkou
vozovky 5,5m s osazením silniční betonové obruby po levé straně ve směru staničení a umístění nezpevněné krajnice šířky
0,5m po pravé straně.
Po levé straně:
0,000 – 0,246 158km
silniční betonový obrubník 1000x150x250mm, podsázka 0,12m
Po pravé straně:
0,012 70 – 0,173 70km
nezpevněná krajnice ze štěrkodrti šířky 0,5m
0,173 70 – 0,204 60km
silniční nájezdový obrubník 1000x150x150mm,podsázka 0,05m
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nezpevněná krajnice ze štěrkodrti šířky 0,5m
silniční betonový obrubník 1000x150x250mm, podsázka 0,12m

Příčný sklon vozovky je navržen střechovitý.
0,000 000 – 0,165 513km střechovitý sklon 2,5%
0,165 513 – 0,206 960km pravostranný příčný sklon 2,5%
0,206 960 – 0,246 158km střechovitý sklon 2,5%
Odvodnění vozovky
V úseku 0,000 00 – 0,201 0 0km je navrženo odvodnění po levé straně pomocí uličních vpustí, které jsou zaústěny do
zasakovací rýhy. Pod chodníkem bude uložena drenážní trubka PVC DN 160 délky 99,5m s obsypem ze štěrku 8/16 a zásypem
ze štěrku 32/63. Rýha šířky 0,6m bude obložena separační propustkou geotextilií 400g/m2. Drenážní trubka bude uložena
v úseku 0,030 50 – 0,130 00km se zaústěním do zasakovacího objektu.
Zasakovací objekt bude proveden šířky 2,0m, délky 3,0m a hloubky 2,0m. Zasakovací objekt bude vyplněn těženým kamenivem
fr.32-63mm. Zasakovací objekt (štěrkodrť) bude obalen ve výkopu geotextilií min. gramáže 200g/m2 pro zajištění dlouhodobé
akumulační funkce zasakovacího objektu.
Vpust
staničení
délka přípojky PVC DN 150
V1
0,008 30km
zaústění do drenážní trubky DN 160, dl.10,0m
V2
0,026 30km
4,0m
V3
0,125 00km
1,0m
V4
0,175 00km
1,0m
V5
0,228 10km
výměna stávající vpusti
Do zasakovací rýhy budou také zaústění odvodňovací žlaby, které budou umístěny do vjezdů, z důvodu velkého podélného
spádu a zamezení tak odtoku vody na silnici. Odvodňovací žlaby budou provedeny délky 5,0m DN 200 s litinovým roštem na
zatížení D400kN a to ve vjezdech 0,040 50km; 0,088 50km; 0,134 80km. Ve vjezdu 0,016 50 bude stávající odvodňovací žlab
přeosazen.
V úseku 0,000 00 – 0,201 00km je navrženo odvodnění po pravé straně odtokem na přilehlou nezpevněnou krajnici ze
štěrkodrti, kde bude pod krajnicí umístěn podélný trativod DN 160, který bude zaústěn do zasakovacího objektu v úseku 0,028
70 – 0,104 80km; DL.76,5m.
V úseku 0,201 00 – 0,246 158km je navrženo odvodnění po levé straně odtokem do stávající vpusti, která bude nahrazena
novou a posunuta na hranu křižovatky.
V úseku 0,201 00 – 0,246 158km je navrženo odvodnění po pravé straně odtokem na přilehlou nezpevněnou krajnici ze
štěrkodrti, kde bude pod krajnicí umístěn podélný trativod DN 160, který bude zaústěn do vpusti v úseku 0,204 60 – 0,228
10km; DL. 27,5m.
SO 102 CHODNÍK
Jedná se o zřízení jednostranného chodníku podél silnice III/01832 po levé straně ve směru staničení v délce 267,5m se
základní šířkou chodníku 1,5m v úseku 0,000 00 – 0,246 158km.
Chodník bude proveden ze zámkové dlažby obdélník šedé barvy, stejně tak i vjezdy, které bude mít zesílenou konstrukci. U
chodníku bude osazen silniční betonový obrubník 1000x250x150mm na výšku 0,12m Záhonový obrubník 500x250x50mm bude
použit u zeleně s výškou obruby 0,06m jako vodící linie.
SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU
po trase stávajícího vodovodu G2“ navrženy 2x přeložky :
I. Přeložka v délce 131,0m z potrubí PE d63 bude vedena v trase stávajícího vodovodu, po trase přeložení budou přepojeny
stávající vodovodní přípojky.
II. Přeložka v délce 60,0m z potrubí PE d63 bude vedena novou trasou a dopojena na stávající vodovod dle výkresové části PD.
Po trase přeložení budou přepojeny stávající vodovodní přípojky.
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Nově osazené osvětlovací stožáry OS 1 až OS 6 budou napájeny kabelem CYKY J 4 x 10 mm2 .Kabely budou uloženy v zemi,
v kabelových korugovaných chráničkách D = 63 mm. Hloubka uložení ve volném terénu je 70 cm, v chodníku 35 cm. Při
křižování komunikace a vjezdů je hloubka uložení 100 cm
OS 1 až OS 6 :
SVÍTIDLO : DigiStreet BGP 761 T25, DM 10 / 727, 2700 K, 5333 lm, 43 W, IP 66
Výška osazení svítidla 7 m, sklon svítidel s vodorovnou rovinou 0°
Osvětlovací stožár : třístupňový, bezpaticový, typ K7 – 133 / 89 / 60, žárový zinek
Výložník : rovný, jednoramenný SK 1 - 1000, L = 1m, žárový zinek
SO 501 PŘELOŽKA STL plynové přípojky pro č.p. 17
Představuje přeložení stávající plynové STL přípojky z důvodu navrženého chodníku, stávající HUP je v nice oplocení, nově
bude oplocení přeloženo zrušeno a přemístěno cca 0,6 m dále. Stávající plynová přípojka PE d32 bude nově prodloužena o cca
0,6m do nové pozice HUP umístěné v prefa betonovém pilířku zakomponovaného do navrhovaného oplocení.
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II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí situačním výkresem č. C3, který obsahuje výkres
současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb
a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat podmínky stanovené dotčenými orgány ve vyjádření
resp. závazném stanovisku MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí ze dne 25.4.2022
č.j.MSNS/6661/2022/OŽP a MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor dopravy ze dne 30.3.2022 č.j. MSNS/4982/2022/OD9Vy-Ko. Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace předložené v územním
řízení.
3. Budou splněny podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného
MěÚ Světlá nad Sáz., odborem ŽP dne 6.5.2022 č.j. MSNS/7890/2022/OŽP:
Rozsah odnětí – parc.č. 64/2, celková výměra: 0,0382 ha, výměra k odnětí ze ZPF: 0,0036ha, parc.č. 57/2, celková
výměra: 0,2708 ha, k vyjmutí ze ZPF: 0,0004ha, parc.č. 57/7, celková výměra: 0,1071 ha, výměra k odnětí ze ZPF: 0,0060 ha,
parc.č. 57/9, celková výměra: 0,0847ha , výměra k odnětí ze ZPF: 0,0036ha, parc.č. 57/1, celková výměra: 0,2198ha , výměra k
odnětí ze ZPF: 0,0008ha, parc.č.57/8, celková výměra:0,1693ha, výměra k odnětí ze ZPF 0,0061ha vše v k.ú. Ostrov u Ledče
nad Sázavou. Celkem k odnětí ze ZPF: 0,0205 ha.
Na vyjímaných částech pozemků nenachází ornice, pouze zemina s obsahem humusu, která není zemědělsky
využívána. Sejmutá zemina bude použita na stavbě na ohumusování v rámci terénních úprav.
Za trvalé odnětí půdy ze ZPF se předepisují odvody, o výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany
ZPF dle ust. §11 odst. 2 zák. o ochraně ZPF.
Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF,
který vydal souhlas s odnětím:
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před zahájením.
- Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 zákona je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o
odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k povolení změny, a to do 1 měsíce od této
změny

III.

Pro provedení částí stavby: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, SO 501 PŘELOŽKA STL plynové přípojky pro č.p. 17
stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních prací jako k předmětu své
činnosti podle zvláštních předpisů. Jméno dodavatele bude písemně sděleno stavebnímu úřadu nejpozději před
započetím stavby.
3. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na
stavbě, zejména pak zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních
konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
5. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a
správce a musí být zajištěno povolení k provedení prací vyžadované podle zvláštních předpisů. Rovněž případný
zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
6. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na
minimum.
7. Při provádění staveb nesmí nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace,
okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování
terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
8. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras
podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci pro zajištění ochrany jednotlivých sítí- dané zejména
vyjádřením GasNet Služby s.r.o. ze dne 2.9.2022 zn. 5002681722, CETIN a.s. ze dne 5.11.2021 č.j.845298/21 a ze
dne 17.3.2022 č.j.564013/22, ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10.3.2022 zn. 1124243182 a ze dne 17.3.2022
zn.1124556887, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, musí být
respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom
neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Ostrov, Ostrov č.p. 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Ladislav Pros, nar. 27.11.1976, Ostrov č.p. 53, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Andrea Prosová, nar. 05.04.1988, Ostrov č.p. 53, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Romana Vodičková, nar. 28.01.1979, Ostrov č.p. 48, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Martin Pros, nar. 18.03.1983, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Jaroslav Pros, nar. 28.03.1956, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Libuše Prosová, nar. 27.11.1956, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Komerční banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,
Odůvodnění:
Dne 10.06.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl MěÚ Ledeč nad Sázavou odbor výstavby a životního prostředí k
závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle
žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze osobám majícím vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno: Stavební parcely parc.č.. st. p. 11, 12/1, 14, 31, 40, 68, 85, 86 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou
Pozemkové parcely parc.č.. 53/3, 54, 55, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 60, 65/2, 65/3, 66/2, 485/1, 485/5, 485/6, 637 v katastrálním
území Ostrov u Ledče nad Sázavou
Stavby Ostrov č.p. 1, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 33, č.p. 48, č.p. 52 a č.p. 53 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad
Sázavou a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou
stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy
a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Seznam všech účastníků řízení:
Kraj Vysočina,Obec Ostrov, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Komerční banka, a.s., Ladislav
Pros, Andrea Prosová, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Romana Vodičková, Martin Pros, UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., Jaroslav Pros, Libuše Prosová, ČEZ Distribuce, a. s.,CETIN a.s., GasNet s.r.o.
účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jejichž vlastnické či jiné věcné
právo k sousedním pozemkům či stavbám může být rozhodnutím přímo dotčeno:
Stavební parcely parc.č.. st. p. 11, 12/1, 14, 31, 40, 68, 85, 86 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou
Pozemkové parcely parc.č.. 53/3, 54, 55, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 60, 65/2, 65/3, 66/2, 485/1, 485/5, 485/6, 637 v katastrálním
území Ostrov u Ledče nad Sázavou
Stavby Ostrov č.p. 1, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 33, č.p. 48, č.p. 52 a č.p. 53 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad
Sázavou
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru,
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b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí
nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti
právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena
tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke
kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním
u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Břetislav Dvořák
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: …………………................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Účastníci řízení Doručení jednotlivě (účastníci podle § 85 odst.1 a odst. 2 písm.a) stavebního zákona) :
OPTIMA, spol. s r.o., IDDS: u2j6wf7 zastoupení pro: Kraj Vysočina
Obec Ostrov, IDDS: fbjav3k
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Ladislav Pros, Ostrov č.p. 53, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Andrea Prosová, Ostrov č.p. 53, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8
Romana Vodičková, Ostrov č.p. 48, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Martin Pros, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
Jaroslav Pros, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Libuše Prosová, Ostrov č.p. 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
ČEZ Distribuce, a. s..
CETIN a.s.,.
GasNet s.r.o.
Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí,
jejichž vlastnické či jiné věcné právo k sousedním pozemkům či stavbám může být rozhodnutím přímo dotčeno):
Stavební parcely parc.č.. st. p. 11, 12/1, 14, 31, 40, 68, 85, 86 v katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou
Pozemkové parcely parc.č.. 53/3, 54, 55, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 60, 65/2, 65/3, 66/2, 485/1, 485/5, 485/6, 637 v
katastrálním území Ostrov u Ledče nad Sázavou
Stavby Ostrov č.p. 1, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 33, č.p. 48, č.p. 52 a č.p. 53 v katastrálním území Ostrov u Ledče
nad Sázavou
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
MěÚ Světlá nad Sázavou - odbor dopravy
- odbor životního prostředí
- odbor stavebního úřadu a územního plánování
Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
pracoviště OÚZ Brno
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, dopravní inspektorát
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