Obecní úřad Vrdy
stavební úřad
Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy
Č.j.:
Spis zn:
Vyřizuje:
Tel.:
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Výst. 776/11
162/2011mar
Martinec J.
327 397 148
su@obecvrdy.cz
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Vrdy, dne: 29. 6. 2011

Žadatel:
Adamec Robert, nar.21.9.1969, Bílé Podolí č.p.170, 285 72 Bílé Podolí
Adamcová Miroslava, nar. 19.6.1973, Bílé Podolí č.p. 170, 285 72 Bílé Podolí
OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
Adamec Robert, nar.21.9.1969, Bílé Podolí č.p.170, 285 72 Bílé Podolí a Adamcová Miroslava, nar.
19.11.1973, Bílé Podolí č.p. 170, 285 72 Bílé Podolí dále jen (,,stavebník“) podal dne 20.6.2011 žádost o
vydání územního rozhodnutí o změnu stavby – výměna oplocení na pozemku p. p.č. 1720/2 kat.území Bílé
Podolí (dále jen "stavba"). Uvedeným dnem bylo zahájené územní řízení.
Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1
stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání na den
2. srpna 2011 (úterý) v 11:00 hodin
se schůzkou pozvaných v místě stavby – před domem č.p.170 v Bílém Podolí.
Stavba obsahuje: záměrem stavebníka je provést změnu stavby plotu podél hranice se sousedním pozemkem
p.p.č.1720/1, kdy stávající plot z drátěného pletiva bude proveden z betonových neprůhledných prefabrikátů
povrchová úprava – lomový kámen, výšce 2,2m a v celkové délce 70 m.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Obecního úřadu Vrdy ve dnech
pondělí a středa od 8.00 hodin do 16:00 hodin, jinak po telefonické domluvě .
Účastníky územního řízení dle § 85 odst. 1/ stavebního zákona jsou:
Adamec Robert, nar.21.9.1969, Bílé Podolí č.p.170, 285 72 Bílé Podolí,
Adamcová Miroslava, nar. 19.6.1973, Bílé Podolí č.p. 170, 285 72 Bílé Podolí.
Účastníky územního řízení dle § 85 odst. 2/ stavebního zákona jsou:
Štěpánek Josef, Bílé Podolí 102, 285 72 Bílé Podolí, Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé
Podolí, SADY spol.s.r.o., Bílé Podolí č.p. 73, 285 72 Bílé Podolí.
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Digitálně podepsal Jindřich Martinec
Datum: 29.06.2011 13:53:17 +02:00

Jindřich Martinec
Vedoucí stavebního úřadu
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Upozornění pro žadatele
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 a pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad,
z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní
jednání. !

Příloha: grafické vyjádření záměru - situace
Obdrží:
účastníci územního řízení – jednotlivě (§ 85 odst. 1 stavebního zákona)
Adamec Robert, Bílé Podolí č.p.170, 285 72 Bílé Podolí – žadatel (do vl.rukou),
Adamcová Miroslava, Bílé Podolí č.p. 170, 285 72 Bílé Podolí – žadatel (do vl.rukou),
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí, IDS: i42a3rw – obec v místě stavby § 167
odst. 2 stavebního zákona,
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 a veřejnost veřejnou vyhláškou
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách považuje se za den vyvěšení den, ve kterém
byla písemnost vyvěšena nejpozději.
Vyvěšeno dne: 30. 6. 2011
Sejmuto dne : 18. 7. 2011
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu výroku rozhodnutí.

na vědomí:
Benešová Renáta, Jilmová 1634, 286 01 Čáslav – projektant,
k vyvěšení:
Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy s prosbou o vyvěšení na úřední desce i v elektronické
podobě po dobu 15 dní a o podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí,
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p. 12, 285 72 Bílé Podolí, IDS: i42a3rw - s prosbou o vyvěšení na úřední
desce i v elektronické podobě po dobu 15 dní a o podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí,
spis SÚ
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Grafické vyjádření záměru – situace

3

