
       
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby  
Kasejovice, Husova 98  
PSČ 335 44 
tel.371 595 140, fax 371 595 100 
 
Doručenkou! 

Pan  
Bedřich Varmuža 
Boženy Němcové 934 
337 01 Rokycany 
Zastoupený na základě plné moci  
paní 
Ing. Helenou Blažíčkovou 
Plzenecká 53 
326 00 Plzeň  

Č.j. 144/2008/Výst.  
Zdeňka Kučerová stavebni@kasejovice.cz 
V Kasejovicích2.4.2008 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A 
POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ  

Pan Bedřich Varmuža jako statutární zástupce společnosti Bevar likvidace, s.r.o., IČ: 
26409089, se sídlem Boženy Němcové 934, 337 01 Rokycany zastoupený na základě plné 
moci paní Ing. Helenou Blažíčkovou, IČ: 69445648, Plzenecká 53, 326 00 Plzeň (dále jen 
žadatel), podal dne 19.02.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění a o změně 
stavby a změně vlivu stavby na využití území: "EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ“ na pozemcích par. č. 491/1, par.č. st. 487 a par.č. st. 566. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno územní 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), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení 
územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

6.05.2008 v 10.00 hodin  
na místě stavby  

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a 
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního 
úřadu (návštěvní dny Po. a St. 8 - 17 hod.)a v ostatních pracovních dnech po telefonické 
domluvě. 
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 
vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou 
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich 
doplnění. 



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.  

Zdeňka Kučerová  
stavební úřad Kasejovice 

Toto oznámení musí být vyvěšené po dobu 15-ti dnů 

Vyvěšeno dne 02.04.2008  
Sejmuto dne: 17.4.2008 

Příloha: 
- platební výměr 
- složenka 

Doručí se do vlastních rukou: 
Účastníci územního řízení(§ 85 odst. 1 stavebního zákona): 
- Bedřich Varmuža, Boženy Němcové 934, 337 01 Rokycany Ing. zastoupený Helenou 
Blažíčkovou, Plzenecká 53, 326 00 Plzeň  
- Město Kasejovice 

Dotčené orgány:  
- MěÚ Nepomuk odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk  
- HZS PK , krajské ředitelství,odd. prevence, Kaplířova 9,P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň 
- KHS PK, Skrétova 18, 312 53 Plzeň 
- Drážní úřad, sekce stavební, Škroupova 11 P.O.BOX.258, Plzeň 
- SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň, Purkyňova 22, P.O.BOX  
188, 304 88 Plzeň  

Doručí se veřejnou vyhláškou 
Účastníci územního řízení(§ 85 odst. 2 stavebního zákona): 
- Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec  
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha - 
Karlín  
- ČD – Telematika, pobočka Č. Budějovice, Nemanická 438, 370 10 České Budějovice 
- ČD,a.s., Správa dopravní cesty Č. Budějovice, Nádražní 12, 370 21 České Budějovice 
- ČD SDC Č.Budějovice, správa sdělovací a zabezpečovací techniky, Novohradská 1604, 370 
02 Č. Budějovice 
- ČD správa žel. Elektroniky a energetiky, Ant. Tragera, 370 10 Č. Budějovice  

 
 
 


