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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
doručení osobám neznámého pobytu 

 

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle §  13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě žádosti, kterou dne 18.03.2020 podala 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2,  

v zastoupení: Com - Pakt Energy, a.s., IČO: 27619613, Vlastibořská 2840/1, Horní Počernice, 193 

00  Praha 20 

(dále jen "žadatel"), vydal podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu dne 23.03.2022 pod č.j. 

MěÚN/026028/2022, sp. zn. MěÚN/025526/2020 

r o z h o d n u t í   o   u m í s  t ě n í   s  t a v b y 

2 x VN Veliká Ves  

k. ú. Veliká Ves u Prahy, Byškovice, Předboj, Kojetice u Prahy a Neratovice.  

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 121/1, parc. č. 121/3, parc. č. 124/1, parc. č. 124/2, parc. č. 
124/3, parc. č. 124/4, parc. č. 124/5, parc. č. 125, parc. č. 127/1, parc. č. 132/1, parc. č. 132/3, parc. č. 
132/6, parc. č. 132/7, parc. č. 140/1, parc. č. 140/7, parc. č. 143/1, parc. č. 143/4, parc. č. 143/7, parc. č. 
157/7, parc. č. 553/1, parc. č. 565/1, parc. č. 565/10, parc. č. 580, parc. č. 582/13, parc. č. 582/20, parc. č. 
582/21, parc. č. 582/22, parc. č. 582/23, parc. č. 582/24, parc. č. 582/25, parc. č. 582/26, parc. č. 582/27, 
parc. č. 582/28, parc. č. 584, parc. č. 588, parc. č. 599/1, parc. č. 613 v k.ú. Byškovice, parc. č. 159/4, 
parc. č. 159/6, parc. č. 159/9, parc. č. 207/14, parc. č. 207/18, parc. č. 207/24, parc. č. 207/25, parc. č. 
207/26, parc. č. 207/27, parc. č. 732, parc. č. 733, parc. č. 735/5, parc. č. 738/1 v k.ú. Kojetice u Prahy, 
parc. č. 557/1, parc. č. 557/2, parc. č. 562/99, parc. č. 562/100 v k.ú. Neratovice.  

Vzhledem k tomu, že není znám pobyt účastníků řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního 
zákona, kteří jsou zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastníci pozemků, na nichž se záměr umisťuje, 
stavební úřad doručuje těmto účastníkům řízení způsobem uvedeným v ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
Kučera Ladislav – vlastník pozemku parc. č. 582/20, k. ú. Byškovice 
Kučerová Rozalie - vlastník pozemku parc. č. 582/20, k. ú. Byškovice 
Žaludová Anna - vlastník pozemku parc. č. 582/25, k. ú. Byškovice 
Podlesná Marie - vlastník pozemku parc. č. 134, k. ú. Veliká Ves u Prahy 
Veselý František - vlastník pozemku parc. č. 134, k. ú. Veliká Ves u Prahy 
Schmutzer František - vlastník pozemku parc. č. 207/26, k. ú. Kojetice u Prahy 
Schmutzerová Marie  - vlastník pozemku parc. č. 207/26, k. ú. Kojetice u Prahy 
Lexa Josef - vlastník pozemku parc. č. 143/7, k. ú. Kojetice u Prahy. 
 

Ing. Markéta Čákorová 
odbor stavebního řádu 

oprávněná úřední osoba 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

Vyvěšeno dne: ………………………..  Sejmuto dne:…………………………………  
 
 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení  
 

 

Příloha: 

 Územní rozhodnutí ze dne 24.03.2022 pod č.j. MěÚN/026028/2022, sp. zn. MěÚN/025526/2020 

 
Obdrží se žádostí o vyvěšení včetně přílohy:  
Obecní úřad Kojetice, DS 
Obecní úřad Veliká Ves, DS 
Obecní úřad Předboj, DS 
Městský úřad Neratovice, odbor školství a vnějších vztahů, DS 
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