M STSKÝ Ú!AD NOVÉ M STO NA MORAV
odbor stavební a životního prost"edí
Vratislavovo nám stí !.p. 103, 592 31 Nové M sto na Morav
".j.:

MUNMNM/21405/2011-9

Nové M sto na Morav , dne 18.5.2011

Tel.:
e-mail:

566 650 566 650 263
lenka.jamborova@meu.nmnm.cz

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO !ÍZENÍ A POZVÁNÍ K VE!EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VE!EJNÁ VYHLÁŠKA
Miroslav Hanák, nar. 30.3.1971, Zub"í 98, 592 31 Nové M#sto na Morav#
(dále jen "žadatel") podal dne 3.5.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby:
sklad ná"adí a zahradní techniky
na pozemku parc. !. 930/3 v katastrálním území Zub#í u Nového M sta na Morav . Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní #ízení.
Odbor stavební a životního prost#edí M Ú Nové M sto na Morav , jako stavební ú#ad p#íslušný podle §
13 odst. 1 písm. f) zákona !. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním #ádu, ve zn ní pozd jších
p#edpis$ (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního #ízení a sou!asn na#izuje k projednání žádosti ve#ejné ústní jednání spojené
s ohledáním na míst na den
24. $ervna 2011 (pátek) v 13:00 hodin
se sch$zkou pozvaných na míst stavby.
Závazná stanoviska dot!ených orgán$, námitky ú!astník$ #ízení a p#ipomínky ve#ejnosti musí být
uplatn ny nejpozd ji p#i ve#ejném ústním jednání, jinak se k nim nep#ihlíží. Ú!astníci #ízení mohou
nahlížet do podklad$ rozhodnutí (Odbor stavební a životního prost#edí M Ú Nové M sto na Morav ,
ú#ední dny: Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod).
Pou$ení:
Ú!astníci mají právo vyjád#it v #ízení své stanovisko. Ú!astníci se mohou p#ed vydáním rozhodnutí
vyjád#it k podklad$m rozhodnutí, pop#ípad navrhnout jejich dopln ní.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho zám ru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladn poté, co bylo na#ízeno ve#ejné ústní jednání, vyv šena na míst ur!eném stavebním ú#adem
nebo na vhodném ve#ejn p#ístupném míst u stavby nebo pozemku, na nichž se má zám r uskute!nit, a
to do doby ve#ejného ústního jednání.
Zú!astní-li se ve#ejného ústního jednání více osob z #ad ve#ejnosti a mohlo-li by to vést ke zma#ení ú!elu
ve#ejného ústního jednání, zvolí si spole!ného zmocn nce.
K závazným stanovisk$m a námitkám k v cem, o kterých bylo rozhodnuto p#i vydání územního nebo
regula!ního plánu, se nep#ihlíží. Ú!astník #ízení ve svých námitkách uvede skute!nosti, které zakládají
jeho postavení jako ú!astníka #ízení, a d$vody podání námitek; k námitkám, které nespl%ují uvedené
požadavky, se nep#ihlíží.
Pov #ený zam stnanec stavebního ú#adu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávn n p#i pln ní
úkol$ vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s v domím jejich vlastník$ p#i zjiš&ování stavu
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stavby a pozemku nebo opat#ování d$kaz$ a dalších podklad$ pro vydání správního rozhodnutí nebo
opat#ení.
Stavební ú#ad m$že podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit po#ádkovou pokutu do 50 000 K! tomu,
kdo závažným zp$sobem zt žuje postup v #ízení anebo pln ní úkol$ podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemož%uje oprávn né ú#ední osob nebo osob jí p#izvané vstup na sv$j pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se n který z ú!astník$ zastupovat, p#edloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyv#šeno po dobu 15 dn%.
Sou!asn ú#ad pro vyv šení potvrzuje, že tato písemnost byla zve#ejn na zp$sobem umož%ujícím dálkový
p#ístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona !. 500/2004 Sb., správní #ád, ve zn ní pozd jších p#edpis$.
Vyv šeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
M Ú, Vratislavovo nám. !.p. 103, 592 31 Nové M sto na Morav
Obecní ú#ad Zub#í, Zub#í, 592 31 Nové M sto na Morav
se žádostí o vyv#šení ve"ejné vyhlášky
Ú!astníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporu!en do vlastních rukou)
Miroslav Hanák, Zub#í !.p. 98, 592 31 Nové M sto na Morav
Obec Zub#í, IDDS: cc9aug7
Ú!astníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (ve#ejnou vyhláškou)
Lubomír Šiška, Zub#í !.p. 75, 592 31 Nové M sto na Morav
Jana Šišková, Zub#í !.p. 75, 592 31 Nové M sto na Morav
Miroslav Hanák, Zub#í !.p. 98, 592 31 Nové M sto na Morav
Jana Hanáková, Zub#í !.p. 98, 592 31 Nové M sto na Morav
Dot!ené orgány (doporu!en )
M Ú - odbor SŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové M sto na Morav
Správa CHKO Ž'árské vrchy, IDDS: 3hjdyhg

