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Stanislav Kouba
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OZNÁMENi
O SPOJENi ÚZEMNtHO A ST A VEBNtIIO ØizEN!, ZAHÁJENi SPOLEtNtHO AJzI:Nf A

POZV ANi K VEØEJNtMU ÚSTNtMU JEDNÁNi

Staaislav Ko.ba, Dar. 14.11.1"" Ke S... 1.,.132, 273 51 BnIkOY.
kterého zutap.je To.AJ Kopffva - ProJek&f baaHf ATRIA, T.G.Maaryka I.p. 765.
272 01 KIad.o

(dáJe jen "stavebn(k") dne 22.2010 podaJ ~ óvydúI romodnutl o um(st!n( a provedeni stavby:

pft1t8Y118 . II8ftb8' 'PnYJ rodi do.. l:p.J 12

na pozemku Sl p. 363. pare. è. 12/8 v k8t8*jln'm území Bralkov. Uvedeným
Úzelnn( a stavem' fizen(.

.'

Odbor výstavby MistIkéOO úf8du v UDbolti, jako II8veIMIf 6f8d li'sIuIný pod~ § 13 odst I pfsm. f)
Dkona è. 183/2006 Sb~ o ÚZelnaÍD pl6lMwmf. ùvebIúm ~ (ItavetMú úkon), ve m!nf JX)m6jJfch
pfecipis6 (diie jen Mstaveoof úkon"). spojil 6amnf. stavcbnf ffanf podle § 78 odst. I stlVebnfbo zákona
v souladu. § 140 odst. I dkOI8 È. SOO/2OO4 Sb., Slrivnf Nd, ve minf j)(YIJIlfpfch pfedpis6 Us.-ifm
podle § 140 odst. 4 sprjvnOlO ~u . OZD8IDuje podle t 87 odst. I . t 112 odst. I stavebniho úkone
zahájalf spoI~ fiDI1f . IOUÈuM nafizuje k p'Ojedn6Df f.6dosti vefejM 6stnf jedninf spojené.. .. . . - .

.. ~ zahijenf Ipoleèn6ho ffzenf 8 souèasM narizuje k proj-ùf fidosti vefejn6 úscnf jedn6nf spojené

s oh SedM lm na m fái na den

ISo bIaaa 2818 ~-') y 9.80 .odia

se sch6zkou pozvaných v kanceWi oci)OIu výstavby MtÚ UnhoI•.

Dotèené orgány 8 6èastnici ffzenf ~ áyaznj st8IOviska 8 nimitky, POpff~ dùkazy upi8b1it
Mj~dji pli úSUlfm jednánI, jinak k nim nebude pfihl6dnuto. Úèastnici Hzenf mohou nahlf!et do
podklad6 rozhodnuti (Od~r výstavby Mtstsk6ho úfldu v Unholti, úøední dny: pondtli 8 scfeda od 8:00
hodin do 17:00 hodin, polední pfativU od 11:00 hodia do 12:00).

Pouleni:

Žadatel ~isti, aby inrormlCe o jeho Dm&u a o tom, Ï podal f.6doIt o vydáni ~nOlO rozhodnuti, byk
bezodkJadnl poté, co bylo naffzeno vefejné 65tDí jodaMf. VyWleaa na mfstf ~ stavebnim úf8dem
nebo na vhodném vctejnì pHstupném m{sd u stavby oebo pozemku, na nichž se mA úmìr uskuteènit, a
to do doby veøejného ústnfbo jednáni.

Zúèastni-Ii se veøejného ústního jedninf vice osob z rat vefe)lOIti . mohlo-Ii by to ~ ke D11afenf úèelu
vefej~ úsb1O1O jednjnf. zvoU si spoleìného DDOCi"~.

K závamým Itanovisklbn a námitkAm k vtcem. o ktaýdI bylo rozhodnuto pti vydinf územnfho nebo
regulaèního pl6nu. se nepfihlíti. Úèasmik ffzen( ve svých n6mitkách uvede skuteènosti, ktere zakltdaj(

~-""fI1(Jffilt

ÍÁ{f

bylo zah'jenodnem



tJ. 0638/IO/Výlt

jeho ~venf jako úÈlstnfka ffzenf. a d6vody pod'nf nimitek; k námitkám. které nesplòuji uvedeni
pot.ldavky. se nepfih1W.

Úásanfk n-ú m 6Ï pod~ § 114 odst. 1 saava8M> ~ upi8b1it n'm itky proti pr~
dokumont8ci, zp~sobu prov6d6nf a ufJv6nf stavby DObo potadavktm dotèených orgán1\, pokud je jimi
liúDo ~ jeho vl..-nic~ lrivo nebo pr6vo ~ smlouvou prov6st stavbu nebo opatøenf nebo
právo odpov6dajfcf v~nému bfemenu k pomnku nebo ltavbi.

Nechá-Ii se nlkterý z úèastník1\ zastupov.a.lied&otf j*' ~~~ plJemnou p~ moc.

~/jMtS ~ ~ UNH ~l.-k8 fbtovi MÌSTSKÝ ùAAo UNH f odbm'u výstavby

o6or YtlfaYby

Toto oznámeni masi být vyvHe80 po

Vyv6leno dne: ...!.f~...!.:_..~t"
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Raz(tko, podpis orpnu. který potvrzuje vyvil8j .sejmuti oznjmenf.

Obdrtf:
úèastníci (dodejky)
Stanislav Koub8, Ke Skalce è.p. 132,~, 273 SI u.-.
Tomti Kopfiva - Projekèní bnceW A TRIA, T .G.Ma8)'b è.p. 7
Obec Bnlkov, IDOS: zjSdhs
Jan Hebejik. Ke Skalce è.p. 29S,~, 273 SI U.-It
Jarmila Hehejfkovi, Ke Skalce è.p. 295, Bralkov, 273 SI UnhoI•
Petr Otiè, Ke Skalce è.p. 309, BraIkov, 273 S I Ur*«
V[adislava Oliìovi, Ke Skalce è.p. 309, Br8Ikov, 273 SI UDt.Jit

o fizeni dle § IS odst.2 JtavebnOlo úkone dcwuìeno vefejooo vyhJjlkouúèastník6m úzannfh

ostatnf
(M)ecni 6f8d BnIkov, Dukel*, è.p. 11,~, 273 Sl
M6Itský 6fad Unho.t•. fjdostf o vyv~í
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