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V Blatné dne
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Číslo jednací

MUBL 4796/2013

OZNÁMENÍ
O SPOJENI UZEMNÍHO A TA VEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJ"E Í SPOLEČNÉHO
POZV ÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

RlZE

íA

Alois Severin, nar. 15.8.1947, Dlouhá 959,38801
Blatná,
Marie Severinová, nar. 26.3.1947, Dlouhá 959,38801
Blatná
(dále jen "stavebník")

dne 28.12.2012

podal žádost o vydání rozhodnutí

o umístění

a pro edení stavby:

" Stavba seníku"
na pozemku
t. p. 254, parc. č. 9/ lOv kata trálním
územní a stavební řízení.

území Bezdědovice.

Uvedeným

dnem bylo zahájeno

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování jako tavební úřad příslušný podle
13 odst.
1 písmo f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 140 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů usne ením podle § 140 odst. 4 sprá n ího řádu a oznamuje podle § 87 odst. I a § 112 odst. I
stavebního zákona zahájení
polečného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné
tní
jednání na den
ú

12. června 2013 (středa) v 9:00 hodin
se schůzkou

pozvaných

do kanceláře

stavebního

úřadu dveře

č.

17.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná
tanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději
při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: Po a St
7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod a Pá 7.30-10.30 hod.).

Poučení:
Žadatel zaj isti, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně
poté. co bylo nařízeno veřejné
tní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně pří tupném mí tě u ta by nebo pozemku. na nichž e má záměr uskutečnit. a
to do dob) veřejného ústního jednání.
ú

1
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Zúčastni-li e eřejného ú tního jednání více o ob z řad veřejnosti
veřejného ústního jednání, zvolí i polečného zmocněnce.

a mohlo-li

by to vé t ke zmaření

účelu

K závazným
tanoviskůrn a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto
při vydán í úzernn ího nebo
regulačního plánu. se nepřihlíží. Účastník řízení ve vých námitkách uvede skutečno ti. které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a dů ody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky,
e nepřihlíží.
Účastník
řízení může podle § I 14 od t. I stavebního
zákona uplatnit
námitky
proti projektové
dokumentaci
způsobu pro ádění a užívání stavby nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické prá o nebo právo založené smlou ou pro ést tavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zarně tnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. I sta ebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky,
tavby a do staveb
vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle
kdo závažným způsobem
zákona tím, že znemožňuje
tavbu.

§ 173 odst. I tavebního zákona uložit pořádkovou

pokutu do 50 000 Kč tomu,
ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. I stavebního
oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo

echá-li se některý z účastníků

zastupovat,

předloží jeho zástupce

písemnou

plnou moc.

tz:!bek

vedoucí odboru
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Toto oznámení

..

Vyveseno

Razítko,

dne:

musí být vyvěšeno

JJ.r 'W11

po dobu

podpis orgánu, který potvrzuje

B LA' r i'll-\.

15 dnů.
ejrnuto dne:

.

vyvěšení

~
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a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 85 od t. I stavebního zákona (územní
SZ (dodejky)
Alois Severin, Dlouhá č.p. 959, 388 01 Blatná
Marie Severinová, ~louhá č.p. 959, 388 01 Blatná
Obec Bezdědovice, IDOS: pmjaue4

řízení) ve smyslu ustanovení

§ 87 odst. I

Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 sta ebního zákona (územní řízení) ve srny lu § 87 odst. I SZ
doručuje stavební úřad oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou
Účastníci řízení podle § 109 odst. I tavebního
Augustin Kolář. 9, Praha

zákona ( tavební řízení) (dodejky)

dotčené právní úřad)
HZ JČ kraje, ú.o. trakonice, IDO : ph9aiu3
MěÚ Blatná, Odbor životního pro tředí. T.G.Masaryka

č.p. 322. 388 II

Blatná

