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Stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna' jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst. i'
písm. f) stavebního zákonačíslo 183/2006 Sb., o územ-ním plánování a stavebním řádu, obdržel dne

|4'9'2009 Žádost, kterou podali

Václav Suchánek, nar. 19.10.1982,69t 75 Borkovany 5

MonikaSuchánková,nar.22.I.|985,Mikulovská1,62800Brno

které zastupuje Ing. Roman Komosný, Krumvíř 83

(dále jen ,,Stavebník,,) o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve spojeném řízení pro

stavbu :

na pozemku parc. č. 494,495 v katastrálním

stavební Yizení.

opěrné zdi
v Borkovanech

ÚzemiBorkovany . Uvedeným dnem bylo zahájeno inemni a

Stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst' l,

písm. f) stavebního zákonačíslo 18312006 Sb., o izěmnim plánování a stavebním řádu, vplatném

znéní (ó,á|ejen ,,stavební zákon..), usnesením e.3. tttslo94j) ze dne |4.9.2009 rozhodl podle $ 78

odst. 1 stavebního zákona o spojlní ýše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a

odůvodněnímsemohourioastniciÍizeniseznámitnahlédnutímdospisu'

Stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna, jako stavební úřaci přísiušný pociie $ i3 odst. i,

písm. f) stavebního zákona ěíslo 183/2006 Sb', o úzómním plánování a stavebním řádu, vplatném

zněni,oznamuje vsouladu sustanovením $ 87 odst. 1 a $ L12 odst. 1 stavebního zákonazahájeni

spojeného územního a stavebníh ořizeni na základě ust. $7-8 odst. 1 stavebního zákona a v návaznosti

ou $ t+o zákona č)' 5OOl2oO4 Sb., (dále jen správní řád..).

I. Stavební úřad k nutí o umístění výše uvedené

stavby nařizuje dle s 8? 
"d"t 

1 ,tavebního zákonaveřejné ústníjednání na den

20. října 2009 (úterý) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby v Borkovanech

Dotčené orgány, účastníci Íízeni a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky 
.a-"|*'|',"ť]:Y:

popřípadě drikazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. UČastntct
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řízení mohou nahlížet do podkladů v kanc. stavebního úřadu MěÚ KIobouky u Brna, ve dnech pondělí
a středa od B-17 hod' v ostatníclr pracovních dnech po předchozí domluvě.

Nechá.li se některý z účastníků zastupovat' předloží jeho zástupce písemnou plnou rnoc. Účastníci mají
právo vyjádÍitv Íízení své stanovisko.

Žadatelzajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územrrílro rozhodnutí,

byla bezodkladně poté, co bylo naÍizeno veřejné ústníjednání, vyvěšena na vhodném veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného
ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a rnohlo-li by to vést ke zmaření úče|u

veřejného ústního jedrrání , vyzveje stavební úřad ' aby zvolili společného zmocněnce ( s 87 odst. 3

stavebního zákona ).Ustanovení o společném zmocněnci a společném zástupci podle správního řádu se

použije obdobně.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ l72 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišt'ování stavu

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

opatření .

Stavební úřad může podle $ 173 odst. l stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50.000,- Kč.
Tomu, kdo závažným způsobern ztěžuje postup v Íízení anebo plnění úkolů pod|e 5 172 odst. 1

stavebního zákona tím, Že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí pÍizvané vstup na svůj

pozemek nebo stavbu.

II. Stavebrrí úřad ve stavebním řízení upouští podle $ 112 odst.2 stavebr-rílro zákona od ústnílro
jednání a rnístního šetření, protoŽe jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje

dostatečný podklad pro posouzení navrhovarré stavby. Učastníci řízení mohou uplatrrit své nárnitky
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě
jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy,
jehož rozhodnutí nebo opatření, vyžadované zvláštnírn předpisem bylo k projektové dokumentaci'
připojené k žádosti o stavební povolení, získáno před oznárnením zahájení stavebního Íízení, nesdělí ve

stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, p|atí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmtl
se stavbou soul-rlasí.

Účastníci řízení molrou nalrlížet do podkladů v kanceláři stavebrrího úřadu MěÚ Klobouky u Brna' ve

dnech pondělí a středa od 8 - l7 hod' v ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jelro zástupce písemnou plnou moc. Účastníci mají
právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Účastníci se mohou dle $ 36 správního řádu před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladůrn

rozhodnutím, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Referent Stavebního úřadu
trztěÚ Klobouky u Brna

Jančová Yveta

nnĚEr"trcÝ njňnn
691 72 KLŮBiJLj|(Y u Brna

stavební Úřad l. st. 2
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

VyvěŠeno an". .././-'./-....!-04 ' Sejmuto dne: ...........

Zveřej něno dálkov.ým přístupem

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejrnutí oznámeni'

Doručení účastníkům územního řízeníz

účastníci
dle $ 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou)
Suchánek Václav , Borkovany 5'plná moc Ing. Komosný Roman , Krumvíř 83

Suchánková Monika, Mikulovská 1 , Brno -plná moc Ing. Komosný Roman , Krumvíř 83

Obec Borkovany
dle $ 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Drápelová Barbora,Jiráskova l7 , Brno
VaK Břeclav, a.S.' Cechova 23, 690 02 Břeclav
E.oN Distribuce a.s., F.A.Gerstnera215ll6,310 49 Ceské Budějovice

Doručení účastníkům stavebního Íízeníz

účastníci
dle $109 odst. 1 stavebního zákona
Suchánek Václav , Borkovany 5 -plná moc Ing. Komosný Roman , Krumvíř 83

Suchánková Monika, Mikulovská 1 , Brno -plná moc Ing. Komosný Roman , Krumvíř 83

Obec Borkovany
Drápelová Barbora,Jiráskova 17 , Brno
VaKBřeclav, a'S., Čechova 23,690 02 Břeclav
E.oN Distribuce a.s., F.A.Gerstnera215Il6,370 49 Ceské Budějovice


