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OZNAMENI
ZAHÁJENÍ ÚznrvrNÍHo nÍznNÍ A PoZvÁNÍ x vnŘr.rNÉvru ÚsrNÍlru rrnNÁNÍ

E.oN Distribuce a.s., Ič 28085400, F.A.Gerstn era2|5116,370 4^g 

-9":}Í 
B,1djjoyi,ce'

kterého zastupuje E.oN če'ská republika 
's.r.o.' 

F.A.Gestnera215|,370 49 Ceské Budějovice ,

kterou zastupuje Miroslav Š.uga ,Chalůpky 436,Moravsuý Žižuov

(dá1e jen ,,žadate|,,) podal dne 7 .1 .20|0 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Borkovany, příp.vNN, Sláma

na pozemku parc. č. 845, 846,7617 v katastrálním i:r:emí Borkovany' Uvedeným dnem bylo zahájeno

iyemniÍízeni.

Stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Bma, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1

písm. f) zžkona č). 18312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějúch předpisů (dále jen ''stavební zákon''), oznamuje podle $ 87 odst. l stavebního zákonazahájení

ú'"-niho řizeni a současně nařizuje kprojednání žádosti veřejné ústní jednání spojené sohledáním na

místě na den

11. února 2010 (čtvrtek) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných místě stavby.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků Íizení a připomínky veřejnosti musí být

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Učastníci Íizeni mohou

nut'tiz"t bo póanuat rózhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna, úřední dny: Po a

st 8 - 17).

Poučení:

Účastníci jsorr oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy p:'':"i:u' riobu řízení až cio vyciání

rozhodnuti. Účastníci mají právo vyjádřit v iízeni své stanovisko. Učastníci se mohou před vydáním

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnoutjejich doplnění.

Žadatel zajisÍi, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla

bezodkladně poté, co bylo naÍizeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem

nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit, a

to do doby veřejného ústníhojednání.

Zuč,astni-Li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu

veřejného ústního jednáni, zvoIí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo

regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník Íízeni ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zak|ádají



Spis.zn.45l10-330

jelro postavení jako účastníka řizení, a důvody podání nárnitek; k námitkám, které nesplňují uvedené

požaďav|q, se nepřih| íží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění

úkolů vstupovat na cizi pozemI<y, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo

opatření.

Stavební úřad rnůže podle $ l73 odst. l stavebního zákonauložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,

kdo závažným způsobem ztěžlje postup vÍízeni anebo plnění úkolů podle $ l]2 odst. l stavebního

zákonatím, Že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí pÍizvané vstup na svůj pozemek nebo

stavbu.

Nechá-li se některý z účastrríků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Yveta Jančová
referent stavebního úřadu

i.t.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno a,".,l2.., l,.'. Jo.t.Ú....

str.2

Zveřejněno dálkoqým přístupem ..!!...(,'*é'(.é...''*$u*,\NpvAr{Y
v lňrr" "'33 02s\

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
5gl iÉE..ffi;ň;2>s
tel./fax: 5Xg 419 418

obdrží: r.{'nai | : starosta@barkovanY'ca

účastníci Íizení d|e $ 85 odst. 1 stavebního zákona (d'ovlastních rukou )
E.oN Distribuce a's., F'A.Gerstnera2I5Il6,370 49 Ceské Budějovice-plná moc
E.oN Česká republika 

's.r.o.' 
F.A.Gestnera215I,37o 49 České Budějovice-plná moc Šraga Miroslav ,

Chalůpky 436, Moravský Žizkov
Obec Borkovany, Borkovany
účastníci Íízení dIe $85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou )

VaK Břeclav' a.S.' Čechova 23,690 02 Břeclav
Telefonica 02 CzechRepublic, a.s. ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín, Ing. Panáková, P.o.BoX
134,130 l l Praha
Radek Sláma, 664 54 Těšany 244
Lenka Slámová, 664 54 Téšany 244
Ing. Jan CiŽmár, Souběžná35,636 00 Brno
Stanislav ondrůj, 6911 15 Borkovany 16l
Radoslava ondrůjová, 69175 Borkovany 161


