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OZNÁMENÍ
O SPOJENI UZEMNÍHO A STAVEBNÍHO RIZENÍ, ZAHÁJE Í SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A

POZV Á Í K VEŘEJ ÉMU ÚST ÍMU JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Petr Filipovský, Kutrovice 14,273 75 Třebíz

(dále jen "stavebník") dne 3, I2.20 1:2 podal žádost o vydání rozhodnutí O umístění a provedení stavby:

přístavba sociálního zařízení k rodinnému domu
Kutrovice č.p. 14

na pozemku parc.č. 74/2 st. p. 74/1 v katastrálním území Kutrovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní a tavební řízení.

Městský úřad Slaný, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písmo f) zákona Č.

183/2006 Sb .. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), spojil územní a tavební řízení podle § 78 odst. I stavebního zákona
v souladu s § 140 odst. I zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů usnesením
podle § 140 od t. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. I a § 112 odst. 1 tavebního zákona
zahájení společného řízení a ouča ně nařizuje k projednání žádo ti veřejné li tni jednání na den

22. února 2013 v 9.00 hodin

e chůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu Velvarská 136, Slaný, při tomto jednání žadatel
předloží doklad o vyvěšení záměru (fotografie).

Dotčené orgány a účastníci říz ní mohou závazná stanoviska a námitky. popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu v úřední dny pondělí a středa od 7.30 do 17.00 hodin,
v ostatní dny po telefonické domluvě.

Poučení:

Žadatel zají tí, aby informace o jeho zameru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pokud tak žadatel
neučiní, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 200000 Kč a stavební úřad nařídí
opakované veřejné ústní jednání.

Zúča tní-li e veřejného ú tního jednání více o ob z řad veřejno ti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání. zvolí i polečného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
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jeho po tavení jako účastníka řízení. a dův od} podání námitek: I-- námitkám. které nesplňuji uvedené
požadav ky. e nepřihlíží.

ča tník řízení 111 liže podle ~ 114 od I. I tavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání tavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené mlouvou prové ( stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídaj ící věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zamě tnanec tavebního úřadu je podle § 172 od t. I tavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů v tupovat na cizí pozernk . tavby a do ta eb vědomím jejich vla tniků při zjišťováni stavu
tavby a pozemku nebo opatřo ání důkazů a dalších podkladů pro vydání právního rozhodnutí nebo

opatření.

tavební úřad může podle § 173 od t. I tavebního zákona uložit pořádko ou pokutu do 50 000 Kč tomu.
kdo závažným způ obern ztěžuje po tup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 od t. I stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední o obě nebo o obě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
tavbu.

echá-li se některý z účastníků za tupovat. předloží jeho zá tupce písemnou plnou moc.

r Městský úřadS LAN Ý
tavební úřad

Olga Lebedev a
referent stavebního úřadu

Toto oznámení mu Í být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Obdrží:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. I stav. zál--ona a úča tníci stavebního řízení (do vla tních rukou)

I. Josef Srbeckv. Hořešovice č.p. 99, 273 74 Klobuky v Čechách
2. Obec Kutrovice, IDD : 7i4b2d3

ídlo: Kutro ice č.p. I, 273 75 Třebíz
3. Petr Filipov ký. Kutro ice č.p. 14,27" 75 Třebíz

Ostatní úča tníci územního řízení dle § 85 od 1.2 ta ebního zákona ( yhláškou)
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