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Dle rozdělovníku

-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 29. června 2010 podali manželé Roman Matušek a Barbora Matušková, oba bytem Hradčovice,
Lhotka čp. 38 (dále jen "žadatelé"), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby domovní
ČOV pro rozestavěný rodinný dům na pozemku parc. č. 1353/11 (zahrada) v katastrálním území Lhotka
u Hradčovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
úterý 31. srpna 2010
se schůzkou pozvaných v 9:00 hodin na místě stavby.
Poučení:
Žadatelé zajistí, aby informace o jejich záměru a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnutí,
v byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního
jednání. Součástí informace jsou:
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou,
c) parcelní čísla dotčených pozemků,
d) údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,
e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením,
f) upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány
a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží.
g) grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků
na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru (§ 87 odst. 2 stavebního zákona a § 8).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží (§ 89 odst. 1 stavebního zákona).
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 615 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. 136, I. patro, dv. č. 208 (úřední dny: pondělí,
středa 8:00 - 17:00 hodin).
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiří Vrba
vedoucí odboru stavebního úřadu
a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce
a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod
se považuje za doručené.

Vyvěšeno a zveřejněno dne: ................................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky do vlastních rukou):
Roman Matušek, 687 33 Hradčovice - Lhotka č.p. 38, společný zmocněnec žadatelů
obec Hradčovice, IDDS: qq4bd3e
ostatní účastníci: veřejnou vyhláškou
dotčené orgány (dodejky):
Obecní úřad Hradčovice, ochrana ovzduší, IDDS: qq4bd3e
Městský úřad Uherský Brod,, odbor ŽPaZem - vodoprávní úřad
ostatní (na vědomí):
Městský úřad Uherský Brod, odbor SÚÚP, odd. územního plánování
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 615 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

