
MÌSTSKÝ ÚØAD UNHOŠ• - odbor výstavby

Spis. zIl.:

Èj.:
Vyøizuje:
Tel:.:
Fax:
E-m ai1 :

výst. 20831O9-H«
214~Nýst
Ing. Lenka Hortová. povhlf è. 1 tlOO6-OV
312698222
312698206
vystavba@wmost.gov .cz

Jakub Vait
Rogera Houdka è.p. 2244
272 OJ KJadno

JanaVaitová
V Kaèovech è,p. 163
273 Sl KyAjce

o SPOJENi ÚZEMNtHO A STAVEBNÍHO ØtzENt, ZAHAJENÍ SPOLEÈNÉHO MzENi A
pozvÁNÍ K VEØEJNtMU ÚSTNÍMU JEDNÁNi

Jakub V.it, Dar. 9.6.1984, Rocera Ho.db f.p.11.44, 171 01 KladBO,
Jaaa Vaitová, Dar. 9.11.1983, V Kalovec~ l.p. 163,17351 Ky!ice

(dále jen "stavebník") dne 23.4.2009 podali žádost o vydání rorltodnutí o umístìní a provedení stavby:

kotce

na pozemku parc.
stavební øfzenf.

È. 258/70 v katastrálnim území Bralkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a

Odbor výstavby Mìstského úøadu v Unhošti, jako stavební úøad pffslulný podle § 13 odst. I písm. f) a g)
zákona È. 18312006 Sb., o územním plánováni a stavcbnún ~ (stavební mkon), ve mìní pozd6jJich
pfedpis6 (dále jen "stavebni 2'Akon"). spojil územní a stavební ffzenf podle § 78 oost. 1 stavebnfilO zákona
v souladu s § 140 odst. 1 zákona È. 50012004 Sb., sprivnf øád, ve mìní pozd!j!fch pfedpisti usnesením
podle § 140 odst. 4 správnfi1o øádu a omamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebnfbo zákona
zahájen( spoleèného øízeni a souèasnì nafizuje k projednání žádosti vetejné ústní jednáni spojené
s ohJedánim na mf~ na den

1. &"n. 2009 (pondB11 v 9.00 bodla

se schùzkou pozvaných v kanceláøi odboru výstavby MìÚ Unhoš•.

Dotèené orgány a úèastnici øízení mohou závazná stanoviska a námitky, popøípadì dOkazy uplatnit
nejpozdìji pti ústním jednáni, jinak k nim nebude pfihJédnuto. Úèastniti ffzenf mohou nahližet do
podkladù romodnutf (Odbor výstavby Mìstského úøadu v UnhoJti, úøední dny: pondìlí a støeda od 8:00
hodin do 17:00 hodin, poledni pfestávka od II :00 hodin do 12:00, v ostatnich dnech po telefonické
dohodì).

PouleDi:

Žadatel zajistí. aby informace o jeho zámìru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladnì JX>té, co bylo nafizeno veøejné ústní jednání, vyv~Aena na místì urèeném stavebním úøadem
nebo na vhodném veøejnì pnstupn6m místì u stavby nebo pozemku, na nichž se má zám& uskuteènit, a
to do doby veøejného ústnfbo jednání.

27.4.2009Unhoš•

ozNAMENÍ



È.j. 2142.(1J1V"

Úèastník fizeni m6že podle § 114 odst. 1 stavemiho zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, zpùsobu provádìni a užfvw stavby nebo požadavkmn dotèených orgánù, pokud je jimi
plfmO dotèeno jeho vlastnické právo nebo právo zalof.ené smlouvou provést stavbu nebo opatøeni nebo
privo odpovfdajicí v~nému bfemenu k pozanku nebo stavbì.

Nechá-Ii se nìkterý z úèastnikù zastupovat, liedložfjebo zjstupce pfsemnou plnou moc.
v , , v

~AEST~KY UA UNHOŠ•
O sta y

. Honová
vedoucf ociX)nI výuvby

Toto must být vyvìšeno JH} dobu 15 dnù.oznámení

Razftko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvìšeni a sejmuti oznámeni.

Obdrif:
úèastníci (dodejky)
Jakub Vajt. Rogera Houdkaè.p. 2244,27201 KlIdIlO
Jana Vaitová, V Kaèovech è.p. 163, 273 S 1 Kytice
Obec Braškov, Dukelská è.p. II, 273 Sl 8rúkov (se fAdostf o vyviIeD

Mìstský úøad Unho!• (se fjdostf O vyv6Jenf)

ÚèastnCkùm úzmtnmo Hzen( dle § 8S odst.2 donIÈeno veøejnou vyhlUkou

úèasmíci stavebního øízeni (dodejky)
Zdenìk Vait, Rogera Houdka è.p. 2244, 272 01 KIadno
Helena Vaitová, Rogera Houdkaè.p. 2244, 272 01 Kladno
Tom~ Kalina, U Dubu è.p. 345, 273 51 Bralkov
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