Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor výstavby a územního rozvoje
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Číslo jednací: 611/13/Výst/Če
Spisová značka: MNnO 22/13/Výst/Če
Vyřizuje: Jaroslav Čech
Telefon: 568 619 150
E-mail: cech@mesto-namest.cz

V Náměšti nad Oslavou dne 8. února 2013

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - pokračování
-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKADne 19. 12. 2012 byla Městskému úřadu v Náměšti nad Oslavou, odboru výstavby a ÚR, doručena žádost Josefa Tůmy (nar. 9. 12.
1961), Čikov 3, 675 78 Čikov, na základě plné moci zastoupeného Ing. Simonou Šedivou, nar. 10. 07. 1968, Ant. Dvořáka 89, 675 71
Náměšť nad Oslavou o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu:

NOVOSTAVBA HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY
na pozemku p.č. 1402 v kat. území Naloučany
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.
Městský úřad v Náměšti nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a aktuálním znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, usnesením dle § 140 odst. 1 správního řádu, v souladu s § 78 odst. 1
stavebního zákona spojil územní a stavební řízení a podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje dotčeným
orgánům a účastníkům řízení zahájení spojeného řízení. Současně nařizuje k projednání žádostí veřejné ústní jednání na den
12. března 2013 (úterý) v 09:00 hod
se schůzkou pozvaných na Městském úřadě v Náměšti nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, kancelář č 114.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního a stavebního řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle
§ 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, odboru výstavby a
územního rozvoje (návštěvní dny pondělí a středa 07:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.), a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky popřípadě důkazy účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Ing. Jaroslav Čech
vedoucí odboru výstavby a ÚR

Upozornění !!!
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 pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do
doby veřejného ústního jednání. Součástí informace musí být grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní jednání.
Rozdělovník :
Do vlastních rukou - účastníci územního a stavebního řízení:

Ing. Simona Šedivá, Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Klíma Vladimír, Naloučany 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Klímová Jana, Naloučany 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obec Naloučany (s žádostí o vyvěšení na úřední desce obce a následně vrácení potvrzení o vyvěšení stavebnímu úřadu)
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Veřejnou vyhláškou:

Klíma Vladimír, Naloučany 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Klímová Jana, Naloučany 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Obec Naloučany (s žádostí o vyvěšení na úřední desce obce a následně vrácení potvrzení o vyvěšení stavebnímu úřadu)
Dotčené orgány :
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Toto oznámení musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a též na úřední
desce obce, na jehož území se má záměr uskutečnit. Současně je toto oznámení zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu
v Náměšti nad Oslavou.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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