Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98
PSČ 335 44
tel.371 595 140, fax 371 595 100
okres Plzeň - jih
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORUČENKOU !

Pan
Milan Hrachovec
a paní
Vendula Hrachovcová
Kasejovice 404
335 44
číslo

jednací

MK/565/2011/Výst.

vyřizuje

Blažena Chaloupková
stavebni2@kasejovice.cz

V Kasejovicích dne

16.12.2011

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SLOUČENÉHO ÚZEMNÍHO A
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU
ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Pan Milan Hrachovec, nar.17.05.1975, Kasejovice 404, 335 44
a paní Vendula Hrachovcová, nar.20.02.1977, Kasejovice 404,
335 44 (dále jen stavebníci), podali dne 27.07.2011 žádost o
vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu:
„KUTILSKÁ HOBBY DÍLNA“ u rodinného domu č.p.404 na pozemku
parc.č.KN 68/7 v katastrálním území a obci Kasejovice
a zároveň souhlasili se spojením územního a stavebního
řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.g) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále
jen
stavební
zákon),
usnesením
ze
dne
02.08.2011
č.j.MK/566/2011/Výst. rozhodl podle § 78 odst.1 stavebního
zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení.
S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení
seznámit nahlédnutím do spisu.
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Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87
odst. 1 a § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení spojeného
územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání
předložené žádosti veřejné ústní jednání, které bude dle
potřeby spojeno s ohledáním na místě stavby, na den
31.01.2012 (úterý) v 10.00 hodin
v kanceláři stavebního úřadu
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků
řízení a připomínky veřejnosti k územnímu řízení musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se
k nim nepřihlíží. Dotčené orgány a účastníci stavebního řízení
mohou svá závazná stanoviska a námitky popřípadě důkazy
uplatnit rovněž nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto.
Účastníci územního i stavebního řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu (návštěvní
dny Po a St. 8 - 12, 13 - 17 hod.) a v ostatních pracovních
dnech po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho
zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí , aby informace o jeho záměru a o tom, že
podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na
místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí
informace je grafické vyjádření záměru.

Blažena Chaloupková
oprávněná úřední osoba odboru výstavby
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti
dnů, 15 den je posledním dnem oznámení
Datum vyvěšení

. . . . .

Datum sejmutí:. . . . . .

Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí
Razítko:
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Doručí se:
Účastníci územního řízení(§ 85 odst. 1)stavebního zákona):
- do vlastních rukou:
- Milan Hrachovec, Kasejovice 404, 335 44
- Vendula Hrachovcová, Kasejovice 404, 335 44
(§ 85 odst. 1)stavebního zákona): veřejnou vyhláškou:
- Medvecký Michal, Kasejovice 393, 335 44
- Medvecká Renáta, Kasejovice 393, 335 44
DS - Agrochov Kasejovice–Smolivec,a.s., Kasejovice 379, 335 44
Kasejovice
DS – Telefónica Czech Republic,a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22
Praha 4
- Město Kasejovice 98, 335 44 , IČO: 00256731
Dotčené orgány:
- Hasičský záchranný sbor PK, krajské ředitelství, Kaplířova 9
P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň.
Účastníci stavebního řízení (§ 109 odst. 1 stavebního zákona):
- Doručí se do vlastních rukou:
- Milan Hrachovec, Kasejovice 404, 335 44
- Vendula Hrachovcová, Kasejovice 404, 335 44
- Medvecký Michal, Kasejovice 393, 335 44
- Medvecká Renáta, Kasejovice 393, 335 44
- Agrochov Kasejovice–Smolivec,a.s., Kasejovice
Kasejovice

379,

335

44

- DS – Telefónica Czech Republic,a.s. Za Brumlovkou 266/2 140
Praha 4
Dotčené orgány:
- Hasičský záchranný sbor PK, krajské ředitelství, Kaplířova 9
P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň.
na vědomí: Zpracovatel projektové dokumentace: Ing.Otakar
Fridrich, projektování staveb, Otradovická 735, 142 00 Praha .
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