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OZNAMENI
zarrÁlnNÍ ÚznruNÍHo ŘÍznNÍ l'rozvfiivÍ r vnŘnrNÉnnu ÚsrnÍnnu muNÁilÍ

Radek Sláma, nar. 31.8.1974,664 54 Téšany 244,
Lenka Slámová, nar. 2|.3.1980, 664 54 Téšany 244

(dále jen ''žadatel'') podal dne 15.6,2009 žádost o vydání irzemního rozhodnutí o umístění stavby:

Rodinnf d m

na pozemku parc. č. 762| v katastrálním inemi Borkovany' Uvedenjm dnem bylo zahájeno tlzemní

Íizení.

Stavební irŤad Městského riŤadu v Kloboukách u Brna, jako stavební riŤad pŤíslušn;f podle $ 13 odst. l
písm. f) zákona č,. 18312006 Sb., o zemním plánování a stavebním Ťádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších pŤedpisti (dále jen ''stavební zákon,,), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákonazahájení

rizemního Íízení a současně naŤizuje k projednaní' žádosti veŤejné ristní jednání spojené s ohledáním na

místě na den

28. července 2009 ( terf) v 9,00 hodin

se schrizkou pomanych místě stavby.

Závazná stanoviska dotčen;/ch orgán , námitky riěastníkťr Ťízeni a pŤipomínky veŤejnosti musí b1ft

uplatněny nejpozději pŤi veŤejném ristním jednání, jinak se k nim nepÍihlíží. Učastníci Íízeni mohou

nah|ížet do podklad rozhodnutí (stavební riŤad Městského riŤadu v Kloboukách u Brna, riŤední dny: Po a

st 8 - 17).

Poučení:

Úěastníci jsou oprávněni navrhovat drikazy a činit jiné návrhy p:,-:"lou' dobu Ťízení aŽ do vydáni
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádrit v Íizeni své stanovisko. Učastníci se mohou pÍed vydáním

rozhodnutí vyjádŤit k podkladrim rozhodnutí, popŤípadě navrhnoutjejich doplnění'

Žadate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rizemního rozhodnutí, byla

bezodkladně poté, co bylo naŤízeno veŤejné ristní jednání, vyvě$ena na místě určeném stavebním riŤadem

nebo na vhodném veŤejně pŤístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskuteěnit' a

to do doby veŤejného ristního jednání.

Z častní-Li se veÍejného stního jednání více otsob z Íad veÍejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaÍení čelu
veŤejného ristního jednání, zvolí si spoleěného zmocněnce.

K závaznlm stanovisk m a námitkám k věcem' o kten.fch bylo rozhodnuto pŤi vydání rizemního nebo

regulačního plánu, se nepiihlíží. Účastník Íízeni ve svych námitkách uvede skutečnosti, které zak|ádaji
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jeho postavení jako ričastníka Íízeni, a d vody podání námitek; k námitkám, které nesplřují uvedené
požadavky, se nepŤihl íží.

PověŤen1f zaměstnanec stavebního íríadu je podle $ 172 odst. l stavebního zákona oprávněn pÍi plnění
rikolri vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníkri pŤi zjišťování stavu

stavby a pozemku nebo opatŤování drikazri a dalších podkladri pro vydání správního rozhodnutí nebo

opatŤení'

Stavební riŤad mriže podle $ 173 odst' 1 stavebního zákona uložit poÍádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu'

kdo závažnjm zprisobem ztěžtlje postup vÍízeni anebo plnění rikolri podle $ 172 odst. 1 stavebního
zákona tim, že znemožřuje oprávněné riŤední osobě nebo osobě jí pÍiz-lané vstup na sv j pozemek nebo

stavbu.

Nechá.li se někten.f z ťrčastník zastupovat, pŤedloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební riŤad
MěÚ Klobouky u Brna
Referent Jančov áXveta
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Toto oznámení musí bft vyvěšeno po dobu 15 dnri.

Vyvěšeno an", ',.'./.{,...'{:,k42.. Sejmuto dne: ...'..'....

Zveňejněnodálkov,./mpňístupem .'./!.:(''''!/r... oBEc Jb*xŮvorrv
lČo; 283 029 \. .

Razítko, podpis orgánu, kten.f potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. .tr.,KffiliB'.'iď
*r.m*i| : eiprneíadlhorkrrwanv.cz

obdrží:
ťrčastníci Ťízení podle $ 85 odst' 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou )
Radek Sláma, 664 54 Těšany 244
Lenka Slámová, 664 54 Těšany 244
Obec Borkovany, Borkovany
ričastníci Íízení podle $ 85 odst. 2 stavebního zá|kona (veŤejnou vyhláškou )
Jaroslav Roznos, Jugoslávská 28,613 00 Brno
Ludmila Sťastná, Družstevní čtvrť 9, 695 0l Hodonín
VaK a.s., Čechova 23,690 02 BŤeclav
E.oN Distribuce a's., F.A.Gerstnera2|5I16,37o 49 České Budějovice
Dotčen1f orgán :

MěÚ Hustopeče odbor ŽP


