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V Poběžovicích dne 17.8. 2011

OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení, spojeného se stavebním řízením
a pozvání
pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dne 10.8. 2011 podal Pavel Krška, nar. 6.9. 1953, bytem Galandova 1238/13, 163 00
PrahaPraha-Řepy,
Řepy žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu
„Rekonstrukce stodoly na nebytový objekt“ na pozemku parc. č. st. 22 v kat. území
Drahotín, a zároveň o spojení územního a stavebního řízení. Jedná se o stavbu víceúčelové
haly o zastavěné ploše 9,3 m x 11,3 m, se sedlovou střechou výšky v hřebeni 8,8 m,
umístěné v místě bývalé stodoly, která bude sloužit jako garáž a dílna u rekreační chalupy
č.e. 2.
Městský úřad v Poběžovicích, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), usnesením ze
dne 17.8. 2011 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a
odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.
Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje
k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den

20.9.
20.9. 2011
2011 (úterý
(úterý)
úterý) v 9°° hod.
se schůzkou v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u
Městského úřadu v Poběžovicích, odboru výstavby.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky
veřejnosti k územnímu řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání,
jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení, popřípadě důkazy,
ke stavebnímu řízení, mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
Podle § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a
o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí 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 je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: 18.8. 2011
razítko – podpis

Sejmuto dne: 5.9. 2011
razítko – podpis

Ve stejné lhůtě byla písemnost rovněž zveřejněna na elektronické úřední desce.
podpis……………………………………………………….
Obdrží
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stav. zákona – jednotlivě (v území vydán územní plán)
• Pavel Krška, Galandova 1238/13, 163 00 Praha-Řepy
• Obec Drahotín, Drahotín 72, 345 22 Poběžovice
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stav. – veřejnou vyhláškou (v území vydán územní plán)
• Obec Drahotín, Drahotín 72, 345 22 Poběžovice
• Pozemkový fond ČR, Odloučené prac. Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
• Wenzel Anton Mares, Drahotín 1, 345 22 Poběžovice
• Alena Mares, Drahotín 1, 345 22 Poběžovice
• Eva Kozová, Točitá 1715/4, 140 00 Praha 4-Krč
Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona – jednotlivě
• Pavel Krška, Galandova 1238/13, 163 00 Praha-Řepy
• Obec Drahotín, Drahotín 72, 345 22 Poběžovice
• Pozemkový fond ČR, Odloučené prac. Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
• Wenzel Anton Mares, Drahotín 1, 345 22 Poběžovice
• Alena Mares, Drahotín 1, 345 22 Poběžovice
• Eva Kozová, Točitá 1715/4, 140 00 Praha 4-Krč
Dotčené orgány:
• OÚ Drahotín, Drahotín 72, 345 22 Poběžovice
Úřad obce Drahotín k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
vyhlášky
co: vlastní

