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$pil. m.: Výst. I S96IO9-Hor
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Vyøizuje: Ina. Lenb Hortov6, )M)V.ù è. II2OO6.oV
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Fax: 312698206
E-mail: vystavba@un)X)St.gov.cz

zAHÁJENi ÚZEMNÍHO MzENi A POZV ÁNt K VEØEJNtMU úsTNtMU JEDNÁNt

(dále jen "Ž8datel") podal dne 25.3.2009 žádost o vydánr územního rozhodn\ái o umístìní stavby:

volnoìuové aktivity - iD-line dráha, hfiitì a zpevnìné plochy, veøejné osvìtlení, sezóna'
obìentveai, skatepark

na pozemku p8lC. È. 243/41,243/68,243/69, 243no, 243171, 243m, 243/82 (dle PK è. 244/1 a 24412)
24Sn., 24513, 245/10, 245/11, 385, 387 v katastrálnfm územf BnJkov. Uvedeným dnem bylo zabájeno
~f ffzeaf.

Odbor výstavby Mìstského úfadu v Unhoš1i, jako stavebni úøad pøíslušný podle § 13 odst. 1 písmo 1) a g)
zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebnim øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjš(ch
piedpisù (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebnfbo zákona zabájení územního
ffzeni a so~ nafizuje k projednáni Wo.i veøejné ústní jednáni spojené s ohledáním na místì na den

7. kvlm. 1009 (ltvrtek) v 9.00 bodia

se sch1izkou pozvaných v kanceláøi stavebnfbo úøadu M6Ú Unhoš•.

Závazná stanoviska dotèených orgánù, námitky úèastníkù øízení a pøipomínky vefejnosti musí být
upl~y nejpozdìji pti veøejném ústnim jednání, jinak se k nim nepfihllží. UèastJlíci fizeni mohou
nahližet do podkladO ro7J1Odnutf (Odbor výstavby M6stského úøadu v Unhohi, úfedn( dny: pood6li a
støeda od 8:00 hodin do 17:00 hodin, poledni pøestávka od 11:00 hodin do 12:00. Ostatní dny po

telefonické dohod~.)

Pou~eDi:

Úèastnici jsou oprávnìni navrhovat dOtazy a èinit jiné návrhy po celou dobu fízeni až do vydáni
ro7JK>dnuti. Úèastnici maji právo vyjádøit v øízeni své stanovisko. Úèastnici se mohou pøed vydánfm
romodnutf vyjádøit k podkladl1m rozhodnuti, popøípadì navrhnout jejich doplnìni.

Žadatel zajistí, aby infonnace o jeho zámìru a o tom, že podal žádost o vydáni územnOlo roz1K>dnuti, byla
bezodkladn~ poté, co bylo naøízeno veøejné ústní jednání, vyvìšena na mist! urèeném stavebnfm úøadem
nebo na vhodném veøejnì pfistupném m(st! u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámìr uskuteènit, a
to do doby veøejného ústního jednání.

Zúèastni-Ii se veøejného ústního jednání více osob z øad veøejnosti a mohlo-li by to vést ke 7Jl\aøení úèelu
veøejného ústního jednání, zvoli si spoleèného zmocnìnce.

K úvamým stanoviskóm a námitkám k vìcem, o kterých bylo romodnuto pøi vydáni územnfbo nebo
regulaèního plánu, se nepøihlíží. úèastnfk ffzenf ve svých námitkách uvede skuteènosti, které zakládaji
jeho postavení jako úèastníka øízení, a dl1vody podání námitek; k námitkám, které nesplòují uvedené
požadavky, se nepøihlržl

OZNÁMENi
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Nechá-Ii se nìkterý z úèas1nfk6 zastupovat, )iedlofJjd1o Dstupce piJemnou plnou moc.

r'i~~STSKý , ~,AD UNHOŠf

r avby

g. Lenb Hortovi
vedoucí odbona výstavby

Razítko, podpis orgánu, ktaý potvrzuje vyvaenf a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Úèastníci (dodejky)
Obec Brúkov ( 1 x Wost o ~f)
Mìstský úøad UnhoI• se žádosti o vyvìlenf

úèastnfkt1m fizen( uvedených v § 8S 00sl 2 stavebn(bo zákona donlÈeoo veøejnou vyhlUkou

dotèenésprávnfúfady
Hasièský záchranný sb<." Stfedoèesk6ho kraje se sfdlem v Kladnì, Jana Palacha è.p. 1970, 272 00 Kladno
Krajská hygienická stanice Stfedoèeskébo kraje se sidlem v Praze, ÚP Kladno, Gen. KJapálka è.p. 1583,
272 01 Kladno
Magistrát mìsta Kladna odbor životnflK> prostøed(, nám. Starosty Pavla è.p. 44,272 S2 Kladno
Magistrát m~sta Kladna odbor dopravy a služeb, nám. S~ Pavla è.p. 44, 272 52 KIadno
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ostatní
Lesy Èeské republiky, s.p. Lesní správa Nifhm', 267 OS Ni!OOr 268
Pozemkový fond ÈR - ÚP Beroun, Pod H'Jem 324 è.p. 3180, 226701

-.J

Králùv Dvùr


