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ZAHAJENt úZEMNmo MzENt A POzv ANi K VEil:JNtMU ÚSTNtMu .lr.DNÁNt

Pavel Stnad, Dar. 30.5.1960, KarlovanU E.p. 318, 27351 BnIkDv,
LadmUa Stnadovi, .ar. 3.12.1962, KarlovanU E.p. 328, 273 51 Br8Ikov

(dále jen "žadatel") podal dne 5.10.2009 žádost o vydáni územního romodnutf o umi5tatí stavby:

na pomnku~. È. 177/10 v katastráJnim ~i BraJkov. Uveden~ ~ bylo ~eno územni fizui.

(Xt~ výstavby M&tského úf8du v Unholti, jako stavemf úfad pffslulný podle § 13 odst. 1 pfsm. f)
zákona È. 183/2006 Sb., o Úl8DDfm plánování. stavebnfm f6du (stavební zákon), ve ~f pozd~jlfch
pfedpis&'i (dále jen "stavemf ákon"). omamuje podle § 17 oost. I stavemOJo zákona zahjjenf územnfbo
~n' a so~ nafimje k projednáni tádosti vefejné ústnf jednání spojené s obledmfm na mf s(! na den

3. prOll.ce 1009 (ltvl1ek) v 8:M bodla

se sch6zkou pozvaných na mis(! stavby.

Závazná stalK>visb dotèených orgánù, llÍlDitky úèastník6 ft..i . pfipominky verejlk>Sti musf být
uplatn6ny nejpo~ji pti veøejném ústnfm jednáni. jinak ~ k nim aepfihlfti. Uèastnfci ffJeni mohou
nahlížet do podkladt1 rozhodnutí (Odbor výstavby M~~ 6f8du v UMoIti, ~í dny: PO'.cM'If a
støeda od 8:00 hooin do 17:00 hodjn, poledni pfestjvka 00 11:00 IK)diD . 12:00).

PoDle,,:

Úèastnki jsou opr'vnìni ~ d6bzy . èinit jiné návrhy po celou dobu fízeni až do vydánl
rozhodnutí. ÚÈ8Sb1ki maji Jriw vyjíclit v ffaI1í M stanovisko. Úèastnici se mohou pøed vydáním
rozhodnutí vyj6clit k pocidad6m ro*'dnuti, jX)fJI~pd ~jejich doplnmi.

Žadatel zajisti, aby informace o jeho Dm&u a o tom. k podal tádoet o vyd6ni územního rozjM)dnutf, byla
bezodkl8dM poté, co bylo naffmlO verejn' úSbú jednáni, vyvMena na míst! wteném stavem lm úfadem
nebo na vbodném vefejM pfíJtUpném mfst6 u stavby nebo pomnku, na nich! se n ~ uskuteènit, a
to do doby vefejného ù-1ho jUt6nf.

ZúèaSblí-li se vefejného ústnfbo jedn6nf vfce osob z fId vefejnosti a moh&o-li by to vést ke Dnlfení úèelu
vefejného ústního jednúí, zvoli si spoleèného zmocD6nce.

K závazným stanoviskùm a njmitkám k Vkem. o kterých by&o ~nuto ~ vydání úamnfbo nebo
regulaèního plM u, se nepfihližf. Úèasmfk ffanf ve svých úmitkách uvede skuteènosti, ~ Dk~í

OZNÁMENÍ



t.j. S323.9J1V,.

jeho ~'jako úèaafb Han" a d6\'ody pod8if njmilek; k n6mickjm, které nesplòuj' uvedené
pof.adavky, se nepfihlW.

PovBený zan-.n.~ stavetMlfbo M8du je podle § 172 ~ I slavebnfho mkona ()friv. pti pIn6n'
úkol4 vstupovat na cizi pozemky, stavby a do staveb . ~fm jejidl vlas8Dik6 ~ 7jiJ•ov6nf II8W
stavby . po~ku nebo opatfov6nf d6kaz6 . dalJlcb pocikJad4 pro ~, správnJbo rozhodmId DeOO
0IJ8tfenf.

Stavebn' úf8d m6J.e podle § 173 00st. 1 stavebnJho ákona ulotit pof6dkovou pokutu do 50 000 Kè tomu,
kdo závahlým ~JC>bem ~je postup v Hanf .. piIae.If 6kohl podle § 172 odst. I scavebnfho
zákona tfm, že memotAuje oprj~ úledni ~ nebo ~ ji Iiizv8né vstup na svtj pomDek nebo
stavbu.

Nechá-Ii se n~který z úèasmfk4 zastupovat. pfedIoti jeho DS8UJx:e pllemnCMl plnoo moc.

Toto oznámeni mu..' být vyvfleno po dob. 15 dnù.

II,

Obdrti:
úèastniti (dodejky)
Pavel Stm.t, K.k)v8nU è.p. 321, BnIkov,273 SI UnboIt
Ludmila Stm8dov" K8'1ov-'*' è.p. 321, Br88;ov, 273 S I U.-.•
2 x Obec BraJkov, Dukelská è.p. II, Br8IkDY, 273 S I U-*oM' I ~ o ~í. sejmuti vyhlátky
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