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oZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚznrvrNÍHo ŘÍznNÍ n'pozvfuNÍ x vBŘnJNÉMU ÚsrNÍilru JEDNÁNÍ

Tomáš Strejček, nar.3.10.1984'69| 75 Borkovany 98

(dále jen ,,ŽadateI,,) podal dne 15.4,2009 žádost o lydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Oplocení pozemků

na pozemku parc. č. 4591, 4592, 4593, 95512, 955lI v katastrálním uzemí Borkovany. Uveder,rým dnem

bvlo zaháieno územní Íízeni.

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

písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájení
územního Íízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednálrí spojené s ohledáním na

místě na den

19. května 2009 (úterý) v 13'00 hodin

se schůzkou pozvaných místě stavby'

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

uplatněrry nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Učastnici Íízeni mohou

nah|íŽet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna, úřední dny: Po a
St8-17).

Poučení:

Účastníci jsorr oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy R9'-celoLr- dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo lyjádřit v Íízení své stanovisko. Učastníci se mohou před lydáním
rozhodnutí r,yjádřit k podkladům rozlrodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadate| zajisti, aby informace o jeho záměnl a o tom, že podal žádost o lydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařizeno veřejné ústní jednání, lyvěšena na místě určeném stavebním úřadem

nebo na vlrodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má záměr uskutečnit, a

to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastni-Ii se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelrr

veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

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

regulačního plánu' se nepřihlíŽí' Účastník Íízeníve sqých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka Íizení, a důvody podání nárnitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. 1 stavebníl-ro zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cízí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastrríků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro r,ydání správního rozhodnutí nebo
opatření.

Stavební úřad může podle $ l73 odst' 1 stavebního zákonauložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěŽuje postup vřízení anebo plnění úkolů podle $ 172 odst.1 stavebního
zákonatím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí pÍizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

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

Yveta Jančová
referent stavebního úřadu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

VyvěŠeno an". .'.'/..(.:.t.'.é/.?-?.. Sejmuto dne: .........'.

Zveřejněno dálkoqým přístupem

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

obdrží:
účastníci Íízeni d|e $ 85 odst. 1(doporučeně do vlastníclr rukou na doručenku )
Strejček, 69| .75 Borkovany 98
Obec Borkovany, Borkovany
účastníci řízení dle $ 85 odst. 2(veřejnou q'hláškou )
Ivan Mrázek, 691 7 5 Borkovany l74
Jarra Mrázková,697 75 Borkovany |74
Antonie Cermáková, 664 54 Těšany 5l
Miloš Krejčíř, 664 54 Těšany 51
František Maver. 69175 Borkovany 107


