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Ing. Žetmíra Harantov'
V Pod1ískich è.p. 315
27351 Brdkov

o SPOJENÍ ØÍZENi O POVOLENi VÝnMKY A ÚZEMNÍHO A STA VEBNtHO ØÍZENi,
ZAHÁJENi SPOLEÈNtHO MZENÍ A pozvÁNi K VEØEJNÉMU ÚSTNtMu JEDNÁNi

Ing. Želmíra Harantová, nar. 4.8.1966, V Podlískácb ì.p. 315, 273 Sl Braškov

(dále jen "stavebník") dne J7.8.2009 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 2 vybl6lky
è. 269/2009 Sb. a o vydání romoonutí o umístìní a provedení stavby:

pHstavba rodinného domu è.p. 315

na pozemku parc. è. 35/6 v katastrálním území Braškov. Uvedeným dnem bylo zahájeno øízení o výjimce
a úzernn( a stavební øízení.

Odbor výstavby M~stskébo úfadu v Unho§ti, jako stavební úøad pøfslu!ný podle § 13 odst. 1 písmo t)
zákona È. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním øádu (stavební zákon), ve m6nf pozdìjšich
pøedpisó (dále jen "stavební zákon"), spojil øízení o výjimce a územní a stavební Hzeni podle § 169 odst.
5 a § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. I zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve mìní
pozdìjších pøedpisù usnesenim podle § ]40 odst. 4 správního ládu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájeni spoJcèného øízení a souèasnì nanzuje k projednáni žádosti veøejné
ústní jednání spojené s ohledánún na místì na den

26. fijna 2009 (pondilf) v 9:00 bodin

se schùzkou pozvaných v kanceláøi odboru výstavby M~stského úøadu v Unho§ti.

Úèastníci ftzení mohou závazná stanoviska a námitky, popfipadì dùkazy uplatnit nejpozdìji pti ústnfm
jednáni, jinak k nim nebude ptihlédnuto. Úèastníci fizenI mohou nahlížet do podkladl1 rozJ.oonutf
v kanceláøi odboru výstavby Mìstského úøadu v Unho!ti, ve dnech pond6li a stfeda od 8:00 hodin do
17:00 hodin, poledni pøestávka od 11:00 hodin do 12:00 hodin).

Úèast na jednán í neni povin-L

Pouèeni:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho zámìru a o tom, f.e podal žádost o vydání územnfho rozhodnutí, bYB
bezodk1adn~ poté, co bylo naøízeno veøejné ústní jednání, vyv&na na mistì urèeném stavebním úøadem
nebo na vhodném veøejnì pøístupném místì u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámìr uskuteènit, a
to do doby velejného ústnfho jednání.

Zúèastní-Ii se veøejného ústniho jednání více osob z øad veøejnosti a mohlo-Ii by to vést ke zmateni úèelu
veøejného ústního jednáni, zvolí si spoleèného zmocnìnce.

K závazným stanoviskùm a námitkám k vìcem, o kterých bylo romodnuto pøi vydání územního nebo
regulIÈnfbo plánu, se neplihlf.f.i. Úèastník Hzeni ve svých námitkách uvede skuteènostj, které zakládají
jeho postaveni jako úèastníka Hzenf, a dùvody podáni námitek; k námitkám, které nesplòují uvedené
požadavky, se nepøihlíží.

OZNÁMENÍ



t.j. 46IM91V~

Úèastnlk Hzenf m6že podle § 114 odst. 1 ltavetxlfho zákona uplabtit námitky proti projektov6
dokuIIIeII~ zp6sobu prov6denf . ut.fvin( stavby nebo pof.8d8vkw.. ckJtèených orpnli. pokud je jimi
~ ~ jeIIO vl~~~é ""va ~ Irivo ~~ aakMlvou ~ stavtMI nebo op8tfa1í nebo
privo odpovidajic( v~nému bfanenu k pomnku ndK> stavb!.

Necb6-li se ~který z úèas8nikù zastuPOVlt.liedJotf jeho ~ pisemnou pl~ moc.

Toto oza'lDeDÍ mllsl být vyvHeM .. venj.. másti po doba 15 daù.

Vyv~ doe: ~~:..~~
OBEC

Razf1ko. podpB orpnu, ktaý ~je vyv&n( . sejmuti ~eni.

Obdrti: (dodejky)
Úèastnici ~, o výjimce . úmmnJho . .-YeI.Iibo ff2*1f:
Ing. Želm(ra Harantov'. V Podliskjch è.p. 31S, 273 SI 8"'0'
Václav Cech, V Podlfskácb è.p. 292, 273 Sl Bnlkov
K v~ Èechovi, V Podl~ è.p. 292. 273 S 1 BnIkOY
Bc. Antonín Hfebfk, Radimova 131129, 169 00 Praha 6
Št6P'nka Hlebiková, V Podliskícb è.p. 31 S, 273 S I BraIkov
David Habrdla, V PodlisUch è.p. 286, 273 S I 8raM:O\'
Michal Hahrdla, V Podliskách è.p. 286, 273 S I ~
Vìra Habrdlová, V Podliskách è.p. 286, 273 S I 8nJkov
Obec Brùkov, Dukelská 11,273 Sl BnIkov

Ostatnl úèastDici Ú%emnfho tiza1f dle § 85 odst. 2 stavebního zákona vefejD(MI vyhWkOl(§ 87 cxt.. I)

Obecnr úrad BraJkov s t.ádostf o vyv6teni a sejmutí veøejné vyhWky
M~ký úf8d v UnlM)iti I ~ o vyvjienf . .jmuti veøejné vyhlálky
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