MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

OÚPSŘ/7477/2011/Cí
MUTI 11965/2011
Oprávněná úřední osoba:
Cíková Petra

V Tišnově, 17.5.2011
Tel.: 549

439 754

E-mail : cikova@tisnov-mesto.cz

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

VEŘ EJ N Á VYH LÁ Š KA
SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný správní orgán v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, sděluje účastníkům řízení, že
se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 30.3.2011 na žádost, kterou podala
Správa železniční dopravní cesty, statní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
(dále jen "žadatel"), ve věci

"Telekomunikační stavba železniční infrastruktury - stavba dráhy"
mobilní síť GSM-R pro potřeby železniční dopravy na trati Kolín-Havlíčkův Brod-Brno
anténní stožár, technologický domek, přípojka sdělovacího kabelu a elektropřípojka NN
na pozemku parc. č. 384/2 v katastrálním území Řikonín.
Po uplynutí 5 dnů ode dne oznámení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Poučení:
Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod.
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce OÚ Řikonín a MěÚ Tišnov, a
to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:……………………

Sejmuto dne:…………………….

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………...

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona(do vlastních rukou):
Správa železniční dopravní cesty, statní organizace, Stavební správa Praha, IDDS: uccchjm
Obec Řikonín, IDDS: 8zaedw9
Účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska):
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
České dráhy a.s., TELEMATIKA o.z., IDDS: e52cdsf
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
ČEPS a.s., IDDS: seccdqd

