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Jan U-.tý
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250 65 Lfbemice

ZEMNtHOZAHÁJENi ú:

Ja. LHtský, aar. 15.3.1976, a..orlGYkU l.p. 382, 250 65 UbeD~
kter~bo ~puje Stfedolesk6 vod'ny a. s., I a.. Marie Vn~-vv"lt 261
3085, m 80 Kladao

(diJe jen "fadatel") podala 2.3.2009 tick)It o vyd6rú ÚZIm()M) roztX»dnud o mntlCtlú sIavby:

na pozemku p81C. È. 292/5,292/3,292/4, 384,385 v ~búm ÚXDÚ BnIkov. Uvedeným chIem bylo
zahájeno Ú2enmi fizeni.

0(Jx. výIIavby ~tM> madu v UnlMJiti. jako It8whú (j8d ~luIný podle § 13 00It. I pism. f) . a>
dm.. è. 183/2006 Sb.. o úzenmfm plánonnf . sta~'m Kdu (stavem' ákoo), ve mm( podjlich
pfedpisO (dále jen "stavebni zikon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavcbnfbo zikona zah4jenf ~ibo
fimú . ~ nlfizuje k projednání fjdoIti vefejné ústnf jedn6nf spojené I ohIedán'm na mfIt! na den

.10. ... ., (lt.~) y ..- Ie sch6zkoo JX)ZV8ných v kaDCel6fi o(ft)oru výstavby M~Ú UntM>It.

Uvazná stanoviska dotèených orgánù. námitky úèastnikO tfzn{ a pfiJX>mink:J veøejnosti nMJSf být
uplablmy nejpodji ~ ve:~jr~ úsmfm j~, jinak Ie knim Depfihl'ti. U~~ ff..ù IIMJIXMI
nah1ikt do podkIad4 rviJi.~-~~td (Odx. výstavby M~ .vadu v Unldti, ~ ckly: ~ .
stfù «Xi 8:00 tM)din do 17:00 IKJdin. poledni ~vb «Xi 11:00 hodin do 12:00).

Po.&":
Úèutnici jsou (Jfrivnmi navrfM)vat diJbzy . èinit jiné MvrtJy po celou ~ ffzrú af. ck» vyd6ni
rozhcxtnuti. Úèu1nici maji pr6vo vyj~t v HROi M Dnovilko. Úèumki ~ nX)fIou pfed vydjnfm
rozhodnuti vyj ádfit k podklad6m ~uti. popff~ navrhnout jejich dop1n!ni.

Žadatel zajisti. aby infcxmace o jetM> DmlnI . o tom. ~ podal f.6dOIt o vyd6ni ÍL~ rozIMNInutí. byla
bezodkI~ poté. co bylo D8fi8nO ~ ~ ~ vy~ .. ~ ur"~ _vet.úm ~
nebo M ~ ~ ~~ mistf u -vby DdJo PC8IftbJ, na DicId ~ mi *'* ~~ - ~it, .
to do doby vefejn6tM> ústniho jeckl6ni.

~i-lj se veøejného úsmiho jednání vfce olOb z øad vefejnolti a mohlo-Ii by to vést ke zmatení úèelu
~jl.a-Ji) ~ jednáni. zvoli si spoIeènétM> M"""~.:;...:e.

vfstavbyodbor

UnIMJIt 30.3 .2009

OZNAMENf
AfmNf A POZV ÁNt K VEiUNtMu úsrNtMUJEDNÁNi

20. U Vodoje88 l.p.966

Bralkov - Vald~k
prodloufení vodovodního øadu

vodovodní a kanalbaèni pøipojka



C.j. 16711V9t'V;.

K závamým mnovisk6m . nimitim k vkem, o kterých bylo mzlmNlo ~ vy<Hni ~ nebo
reaulaènfho plmu, se nepfíhlfži. Úèasmfk flRnf ve svých Mmitkách uvede skutctn()Sti. ~ zak1ádaji
jeho pO818veni jako úèastnika ftzenf. a ddvody podáni nimitek; k námjtkám, ~ nesplòuji uvedené
~vty. . ~hlfti.

PoYftaIý ~~ sta~i)M) (i8du je podle § 172 odIt. 1 s1a\oet.ú}M) zákm18 ..~ ~ p~
úkold vstupovat na cizf pozemky. 118vby . do 118\oeb I vtdomfm jejich vlastIúkd pti zjilt'ovini staw
"'vby . pozemku neOO ~v6ni dahm . da1lich ~~6 JXO ~ Ilrivni)M) rwjM)dnutf nebo

~.
Sta\oebnf ùf8d ~ podle § 173 odst. 1 sta.yet.1jbo zákmla uložit ~dkO'You pokutu do SO 000 Kè tOIIa1.
kdo dvdným zp6aobem zt!f1aje postup v flRnf anebo p~ úkold podle f 172 odst. I ltlvebnfho
~ tim, k lneUK)tJ\uje ..vnené úfcdni ~ nebo ~ jf ~ vstup na mj ~k nebo
...vbu.

Nechá-Ii se Mkterý z útutnfkd zastupovat. pfedJožf jeho z6Itupce pflCmnOU plnou moc.

Toto ozaimeai ... být ,., po dob. 15 da6.

Vyv~šeno dne: ...~.(:...~.:..!~~..~.

Razítko, podpis ~u. kaj ~e vyvtlaú . sejrlald ~~.

0bdrIt:
ú~ici (dodejky)
Stfedoèeské vodámy L S.. U \IodojeD81 t.p. 3085. 272 80 ~
2x Obec BraIkov, ~1Iki II, rn Sl :;.--~V. ~~~..;;: o vy\'ilelú vybIáIky

~ttaIé Slrivni úr8dy
Mlais1rát ~ KJ8dD8 o(ft)or doinvy IIh*b, nim. Stan»ty Pavli ~, Klldno
Maaistrát mtlta K.ladna od1xw !ivob1f)X) 1XO8Ifedf. nim. St8rOity Pavla è.p. ~, 272 52 KI8dDo
Hasièský záchnmý 5tMx' Su~1-:-~~~~-:ø kraje ~ IidIem v ~,.. P8J8C.. è.p. 1970.27200

..2

R8dckRebeb
refcrmt odbonI výstavby
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Sejmuto dne:
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