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zAHÁJENi ÚZEMNtBO itzENt A pozvÁNi K vr.:AUNtMU ú~tMU JEDNÁNi

Obec Bralkov, It 0023417~ Dakebkj 11,273 SI BnJkov,
kterou Z81t8p.Je F+F Voda Lr.o., It 17122705, N. Kody.ce 3. 160 08 Prah. 6

(dále jen "žadatel") podal dne 14.5.2009 žádost o vydáni ùzemniho rozhodnlff o umfst~f stavby:

vnad st8d.. . .k...18l8f J-ka

na pozemku p81C. È. 240 v katastrálním území BraIkov. Uvùným dnem bylo ~CDO ÚmDnf Hanf.

- OAM' Y1~ ~~ v-Ultholti. jako Dvebnf ófad pN"u§ný podle § 13 odst. 1 pf!m. f)
zákona È. J83/2006 Sb., o územním plánování a stavebnfm øádu (stavební z.ákon). ve znìní pozdìj~ích
piedpist (dále jen -stavebni zákon-). oznamuje podle § 17 ~ J ...vebního zákona zahijeni územního
Hzení a souèasM nafizuje k i'i"Ujedii6ní f.ádosti veøejné 6stnfjodn6ní IpOjené s ohledáním na mlstì na den

9. &n'e8ce 2M (lt.-rtek) v 9:. Wia

se schùzkou pozvaných v kanceWi odbonJ výstavby M~Ú Unhot•.

Uvamá stanoviska ~ých org8nò, úmitky 6èastnik6 Hani . pfipomink,v vefejnosti musí být
uplllntny nejpozdeji ~ vefeji*n 6stnfm jdl6ni. jinak . k nim nepfihJW. Uèattnfci fizení moh<WI
nahl~ do podkl8d11 rozhodnutí (Odbor výstavby Mìstského úf8du v Unhofti. útedni dny: pondl.l( a
stfeda 00 8:00 hodin do 17:00 hodin, poaedni plesa6vU 00 JI:OO lKJdin do J2:00).

PO8le.' :

Úèastniti jsou oprávn6ni navrttOvat d6kazy a èinit jiM návltly fM) celou dobu fizeni až do vydání
romodnutí. Úèastníci majf ~vo vyj6dfit v ffzenf své stanovisko. ÚìU8nfci se mohou pfed vydánfm
rol1Iodnud vy~ k pocikJ8d6m ~.-í. ~~ ~ jejich ..""f.

Žadatel zajisti, aby infonnace o jeho zám6ru a o tom, že podal tJdoK o vydúf územnfbo rozhodnutí, byla
bezodk tadnl poté, co by 10 natfDnO vefejné 6stnf jedMnf. v)'VfJ-. na m ~ w-- ~~ stavebn im úf8dem
nebo na vhOOném vdejM ~58UPIém mfllt u stavby nebo pozaaku, na nich! R m' zim&' uskuteènit. a
to do doby vefejného ústnlbo jednúf.

Zùt;8Stn6-li ~ v~jDétlO úItIúOO jednMú vlce osob z f8d vefejnosti a mohlo-Ii by to vést ke unarenf lak.
vefejného Ú5tnRlo jcdnjní, zvolf Ii spoleèného Dnocn6nce.

K závazným stanovjsk6m a njmitkjm k ~ o ~ bylo rozbcxInwo ~ vyd'-ú 6ZeInního netKJ
regulaènl11o ~u. R nepfihlW. ÙèaSbllk Hani ve svých n6mitkjch uvede skuteènosti, kt8é mkljd8jf
jeho postavení jako úèastníka Hzení. a d6vody podánf njmitek; k námitkám, které nesplòuji uvedené
fM)t.adavky. se nepfihlW.

ozNAMENj



C.j.2907K81VýIt

Pov~ý zam&tnanec stavebnfho úf8du je podle § 172 odst. 1 stavebnlho zákona oprávnh pti plnìni
úkol6 vstupovat na ,w }M)lZmky, _vb)' a ~ staveb s v6d0mtm jejich vlastn~ pti zjil•QVjnf I88w
stavby a pozemku nebo opatrováni ~ a dallfch podkladO pro vydáf správnfho rozhodnuti netx>
opatfenf.

Stavebnf úf8d mùže podle § 173 odst. 1 ltavebnJbo zákona uložit pofádkovou pokutu do 50 000 Kè tomu,
kdo závažným zpùsobem ~je postup v fl8Df 8IeiM) ~ úkol6 IMJdIe f 172 <MIst. 1 1I8VeIMI0M>
zákona tim, !e znemožòuje OIw6vMM íiednf osob6 ftdN) 08Ci»6 jf pfizv- ~ na Iv6j poRmek nebo
stavbu.

Nech'-li se n6ktcrý z úÈISb1~ zastupovat, J'edk>f.f j8o ~~ pflelnDOU p~ ~.
, . . - - ,
MESTSKY l::(;, ~~ VNHOS~i

odbor v,:- c;1~,I."y

Toto ozDámeDi musí být vyvHeao po dob. 15 da'.
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