
M stský ú!ad Po"átky 
stavební odbor 

Palackého nám stí 1, 394 64  Po!átky, tel.: 561 034 933, fax: 565 495 533, e-mail: stavby@pocatky.cz 
 

".j.: 388-5/2011/st  Po!átky : 18.4.2011 
Spis.zn.: 388/2011                                        53/11 
Vy#izuje: David Brýna, DiS. 

 List$ :    2 
P#ílohy:  0 

 

 

OZNÁMENÍ 
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO #ÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLE$NÉHO #ÍZENÍ A 

POZVÁNÍ K VE#EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Ekodesign s.r.o., Ing. Miroslav $ervenka, I$ 29199166, $astrov 80, 394 63  $astrov 

(dále jen "stavebník") dne 15.4.2011 podal žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní a provedení stavby: 

P # Í S T A V B A     P E N Z I O N U 
na pozemku parc. ". 999/11 v katastrálním území $astrov.                                                                  
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební #ízení. 

 

M stský ú#ad Po!átky, stavební odbor, jako stavební ú#ad p#íslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona          
!. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním #ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p#edpis$ 
(dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební #ízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona 
v souladu s § 140 odst. 1 zákona !. 500/2004 Sb., správní #ád, ve zn ní pozd jších p#edpis$ usnesením 
podle § 140 odst. 4 správního #ádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení spole!ného #ízení a sou!asn  na#izuje k projednání žádosti ve#ejné ústní jednání spojené 
s ohledáním na míst  na den 

17.05.2011 v 9:30 hodin 
se sch$zkou pozvaných na místo:                                                                                                                     

Obecní ú!ad $astrov, $astrov 105, 394 63  $astrov. 
Dot!ené orgány a ú!astníci #ízení mohou závazná stanoviska a námitky, pop#ípad  d$kazy uplatnit 
nejpozd ji p#i ústním jednání, jinak k nim nebude p#ihlédnuto. Ú!astníci #ízení mohou nahlížet                          
do podklad$ rozhodnutí (M stský ú#ad Po!átky, stavební odbor, ú#ední dny: pond lí a st#eda od 7,00 - 
11,00 a 11,30 - 16,30 hodin; v jiné dny po telefonické dohod ). 

 

Pou"ení: 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho zám ru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 
bezodkladn  poté, co bylo na#ízeno ve#ejné ústní jednání, vyv šena na míst  ur!eném stavebním ú#adem 
nebo na vhodném ve#ejn  p#ístupném míst  u stavby nebo pozemku, na nichž se má zám r uskute!nit, a 
to do doby ve#ejného ústního jednání. 

Zú!astní-li se ve#ejného ústního jednání více osob z #ad ve#ejnosti a mohlo-li by to vést ke zma#ení ú!elu 
ve#ejného ústního jednání, zvolí si spole!ného zmocn nce. 

K závazným stanovisk$m a námitkám k v cem, o kterých bylo rozhodnuto p#i vydání územního                 
nebo regula!ního plánu, se nep#ihlíží. Ú!astník #ízení ve svých námitkách uvede skute!nosti, které 
zakládají jeho postavení jako ú!astníka #ízení, a d$vody podání námitek; k námitkám, které nespl%ují 
uvedené požadavky, se nep#ihlíží. 

Ú!astník #ízení m$že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, zp$sobu provád ní a užívání stavby nebo požadavk$m dot!ených orgán$, pokud je jimi 
p#ímo dot!eno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opat#ení nebo 
právo odpovídající v cnému b#emenu k pozemku nebo stavb . 

David Brýna, DiS
2011.04.18 10:10:34
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Pov #ený zam stnanec stavebního ú#adu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávn n p#i pln ní 
úkol$ vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s v domím jejich vlastník$ p#i zjiš&ování stavu 
stavby a pozemku nebo opat#ování d$kaz$ a dalších podklad$ pro vydání správního rozhodnutí                  
nebo opat#ení. 

Stavební ú#ad m$že podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit po#ádkovou pokutu do 50 000 K! tomu, 
kdo závažným zp$sobem zt žuje postup v #ízení anebo pln ní úkol$ podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemož%uje oprávn né ú#ední osob  nebo osob  jí p#izvané vstup na sv$j pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se n který z ú!astník$ zastupovat, p#edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

Petr Zadák 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
  
Toto oznámení musí být vyv šeno po dobu 15 dn%. 
 
Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Sou!asn  ú#ad pro vyv šení a podání zprávy o vyv šení potvrzuje, že tato písemnost byla zve#ejn na 
zp$sobem umož%ujícím dálkový p#ístup, podle v ty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní 
#ád). 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
ú!astníci (dodejky) 
Ekodesign s.r.o., "astrov !.p. 80, 394 63  "astrov 
Vladimír Chlum, Záh#ebská !.p. 157/24, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
Hana "ervenková, "astrov !.p. 80, 394 63  "astrov 
"eská republika 
v zastoupení: Lesy "eské republiky, s.p., Lesní správa Pelh#imov, Humpolecká 2165, 393 01  Pelh#imov 
Marcel Mat jka, "S. Armády !.p. 405/8, Bubene!, 160 00  Praha 6 
Obec "astrov, "astrov !.p. 105, 394 63  "astrov 
  
dot!ené správní ú#ady 
M stský ú#ad Pelh#imov, odbor životního prost#edí, Pražská !.p. 127, 393 01  Pelh#imov 
M stský ú#ad Pelh#imov, odbor výstavby, Pražská !.p. 127, 393 01  Pelh#imov 
Hasi!ský záchranný sbor kraje Vyso!ina, územní odbor Pelh#imov, Požárnická 1240, 393 01  Pelh#imov 
Krajská hygienická stanice kraje Vyso!ina, úz. pracovišt  Pelh#imov, Pražská 1739, 393 01  Pelh#imov 
 
Vypraveno dne: 18.04.2011 


