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O Z N A M E N I

VeÍei nó vvhlóSka
Méstski úfad Opoéno

odbor vystavby

C.j.: MUO 168312009 IOVIDS/I
SkartaÒni znak: Al5
Spisovy znak:  328
Úlcdnè opróvnènó osoba: lng.Dalibor Stèpàn

zasA;BNÍ uzniuNÍno ÉizBNÍ o utuÍsrÈNÍ sravny.t pozvANi
x vnÈ.n.rNEMU usrNÍMU JEDNÀNÍ

Pan Jan Hork!, nar.24.06.1988, BoZ. Nèmcove ép.22, 517 71 Ceske MeziÍíòí, podal

dne 17.08.2009, Zédost o vydàní územního rozhodnutí o umísténí souboru staveb,

obsahujícího kanalizaòní piípojku spla5kove kanalizace pro novostavbu rodinneho domu,

biologickj' septik s biofiltrem ( dóle jen ,,BS") akanalizaéní piípojku od BS k místu napojení

na kanalizaòní iad. Kanalizaóní pÍípojka spla5kové kanalizace bude vedena od vychodní

obvodove zdi rodinného domuterénem, po pozemkuparc.ó. 907 v k.ú. Óeské Meziiíòí, pi'es

revizní Sachtu, umísténou na pozemku parc.ò. 907 v k.ú. Óeske Meziiíèí, k BS, ktery bude

urnístén na pozemku parc.ò. 907 vk.ú. Òeské MeziiiÒí. Od BS bude kanalizaéni piípojka

vedena po pozemku parc.è. _907 v k.ú. Ceské Meziiíóí do revizní Sachty, umístèné na

pozemku parc.è. 907 vk.ú. Òeské MeziÍíòí. Od revizní Sachty bude kanalizaòní piípojka

splaÈkové kanalizace vedena po pozemku parc.è. 907,parc.é.914 a parc.ò. 853 v k.ú. Ceske

MeziÍíòí, aZ k místu napojení nakanalizaèní Íad, vedeny po pozemku parc.Ò. 853 v k'ú. Òeské

MeziiíÒí.
Uvedenym dnem podéní Zédosti bylo zahójeno územní íízení o umístèní stavby.

Mèstsklf úiad Opoòno, odbor vystavby, jako pÍíslu5ny obecny stavební úiad podle
g l3 odst. 1 písm. f) zétkona ò.183/2006 Sb., o územním plénovóní a stavebním iédu (stavební

zítkon), vplatném znèní ( déle jen,,stavební zókon"), spùsobností podle S 190 odst. I

stavebního zitkona, oznamuje podle $ 87 odst.l stavebního zékona zahílení územního iizeni

o umístèní stavby úÒastníkùm iizení podle $ 85 odst. I písm. a) a b) stavebního zékona a

dotÒenym orgénúm doruÒením tohoto oznómení doporuòenè do vlastních rukou na doruÒenku

a úèastníkúm Íízení podle $ 85 odst. 2 stavebního zétkona veÍejnou vyhló5kou a souÒasnè

naiizuie k projednóní Zédosti veÍejné ústníjednóní, které se uskuteèní dne

29. ziií2009 (úterf) v 9'15 hod.
se schúzkou pozvanych v kancelóÍi odboru vystavby MéÚ Opoòno.

Podle g 89 odst.1 stavebního zilkona musí byt zétvazn| stanoviska dotèenych orgénù,

nómitky úèastníkù iízení a piipomínky veÍejnosti uplatnény nejpozdèji pii veiejnem ústním
jednàní, jinak k nim nebude piihlédnuto.

K zéwaznym stanoviskúm a nómitkóm k vécem, o kterych bylo rozhodnuto pii vydéní

územního plónu, se podle $ 89 odst.2 stavebního zilkona nepÍihlíZí.

nadatel zajistí, oby ínformace o jeho ztimèru a o tom, ie podal fuidost o vydúní

územního rozhodnutí, byla bezodkladnè poté, co bylo naíízeno veíeiné ústní iedndní,
vyvéíena na vhodném veíejné píístupném místé u pozemku, kteri'ie piedmétem územního
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íízení, Informace musí bi,t ponechóna na místé aí do doby veíejného ústního jedndní.

Souódstí informace musí b!,t grafickd éóst, popíípadé jini, podklad, z néhoí lze usuzovat na
architektonickou a urbonistickou podobu zdméru a na jeho vlív na okolí. Pokud íadatel
uvedenou povínnost nesplní, stavební úiad naíídí opakované veíejné ústníjedndní,

Pouòení úòastníkú iízení o próvech a povinnostech, vypljvajících ze zikona ò. 500/2004
Sb. , spróvní Íód:

uÒnsrxÍr ÉÍznNÍ uÀ zn.ruÉNa r^q.ro pRAV.q,:
./ pokud úèastník Íízení prohlàsí, Le neovlódó jazyk, jímZ se vede jednàní, mé prévo na

tlumoóníka zapsaného v seznamu tlumoèníkú, kterého si obstaró na své nàklady ($ l6 odst.3
spróvního iàdu)

,/ pokud je úèastník iízení obòanem Òeské republiky piíslu5ejícím k nórodnostní men5inè, kteró
tradiónè a dlouhodobéLijena územi Óeské republiky, mó pÍed spróvním orgónem próvo èinit
podóní a jednat vjazyce své nàrodnostní men5iny ($ l6 odst.4 spróvního Íàdu)

,/ zvolit si zmocnénce; zmocnèní k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze
udèlit i ústnè do protokolu; v téLe vèci mùZe mít úèastník Íízení souèasnè pouze jednoho

zmocnènce (S 33 odst. I spróvního íódu)
./ navrhovat dfrkazy a èinit jiné nóvrhy po celou dobu Íízení aZ do vydóní rozhodnutí; pÍiòemZ

spróvní orgén múZe usnesením prohlósit, dokdy mohou úòastníci òinit své nóvrhy (S 36 odst. I
sprrivního /ódu)

,/ vyjódiit v iízení své stanovisko ($ 36 odst. 2 sprdvního iddu)
./ pied vydóním rozhodnutí ve vèci vyjódÍit se k podkladùm rozhodnutí ($ 36 odst. 3 sprúvního

iadu)
./ nahlíZet do spisu (S 38 odst. I sprnního iódu)
/ òinit si vÍpis.v a próvo na to. aby spróvní orgón poÍídil kopie spisu nebo jeho òósti ($ 38 odst. 4

spravního iódu)
./ aby spróvní orgón i bez nóvrhu zjistil vSechny rozhodné skuteònosti svédòící ve prospèch

úòastníka iizeníi vjeho neprospéch ($ 50 odst.3 spravního lód)
./ na oznàmení rozhodnutí ($ 72 sprnního lódu)

uÒasrnÍx nÍznNÍ mA znwtÉNl rvro povINNoSTI:
,/ pÍedloZit na vÍzvu opróvnèné úÍední osoby prùkaz totoZnosti ($ 36 odst. 4 spravního iadu)
./ poskytovat spróvnímu orgónu ve5kerou potÍebnou souòinnost pÍi opatÍovóní podkladù pro

vydéní rozhodnutí ($ 50 odst. 2 spravního fódu)
./ oznaòit dúkazy na podporu svÍch tvrzení ($ 52 sprwního icidu)

Do podkladú rozhodnutí
Opoòno. nejlépe v PO,ST 8,00
piedchozí telefonické dohodè a pii

lze nahlédnout u odboru _vlistavby Mèstského úiadu
- 17,00 hod., nebo v UT, CT, PA 8,00 - 14,30 hod. po

ved. odboru vystavby

Toto oznómení musí bft vyvéSeno na úÍední desce Mèstského úÍadu Opoòno a to i
zpúsobem umoZùujícím dótkovf pÍístup a na úÍední desce Obecního úÍad Ceské
MeziÍíòí po dobu 15 dnú a to tak, aby 15. den byl alespoú 15 dní pÍed termínem konóní

ústního jednóní.

Vyvè5eno dne : il'/ ''':'1) "' úi ii

Razítko, podpis:

Sejmuto dne:



Doporuèenè do vlastních rukou na doruòenku se doruòí úòastníkúm Íízení uvedenfm v

$ 85 odst. I stavebního zókona: -
Jan Horky, nar.24.06.1988, BoZ. Nèmcové ép.22,517 7l Ceské Meziiíèí

Obec Òeské MeziÍíèí

Dóle obdÉí doporuèenè na doruóenku dotèené orgóny:
Méstskf úÍad Dobru5ka, odb. 2P,518 0l DobruSka
Mèstsk;f úiad Dobruska, odb. spróvy majetku mèsta, 518 0l Dobruska
Mèstsky úÍad Dobru5ka, Uiad územního plànovóní,518 01 DobruSka

Doporuóenè ( k ryvèSení):
Obecní úiad Ceské MeziÍíòí


