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oZNÁlmNÍ
ZÁHÁJENÍ sPoLEČNÉHoŘÍZENÍ A PozvÁNÍ K VEŘEJNÍMU ÚSTNÍMU JEDNÁM
Veřejnou vyhláškou

JLIDr. Jana DaňkoYá, nar. 6.7.1950' Masarykova č.p. 875/72' Doubtavka' 312 00 P'zeň 12
(dále jen''stavebnik'')
dne
1)

.}

l'8'20l0 podaI zádo't o

:

vydání územníhorozhodnutí o [místěni sttvby
přístavby rodinného domu č.p.237 (na poz. parc' č.331),
spočivajíci ve zřízení zahradního altánu a skladu
na pozemku parc.

č.331' u1ice Dlouhá, v katastálním

úeníKolov€č

a
2)

přovedení stavby

přístavby a stav€bních úpŤav Ťodinného domu č. p. 237 (na poz. parc' č. 33l),
spočívajícíve zřízení zahladního Altánu, skladu a koupelny
na

pozemk! pařc. č.331, ulice Dlouhá, v katastrálním územíKoloveč

Vlashíkem dotčenéhopozemku a RD je| stavebník (poz. parc. č' 331st)
Uvedeným dnem bylo zahájeno úzermi a stavební řízení.

Městský úřad Staňkov, odbor qÍstavby, vodního hospodářství a dopravy, jako stavební úřad příslušný
podle $ 13 odst. 1 pism' t) zákona č' 183/2006 sb., o úzen ím plánování a stavebním řádlr (stavebni
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon..), spojil územní a stavební řizeni podle
{ 78 odst' 1 stavebního zákona vsouladu s $ l40 odst' 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění
pozdějších předpisťl usnesením podle $ 140 odst.4 správního řádu a ozramuje pod]e Š87 odst. 1a$112
odst' l stavebního zákona zahájen společnéhořízení a souěasně nařizuje k p.ojednání žádosti veřejné
Ústníjednání na den

15. 10.2010 v 8.00 hodin
MěÚ staňkoY - odbor výstlvby (píz€mí' č.dv. 4).
Účastnici řizení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplahit nejpozdějj při ústnín
]€dnání, jinak knim nebude přihlédnuto' Učashíciřízenímohou nahlížetdo podkladů rozhodnutí
(Městský uřad Staňkov, odbor výstavby, vodníro hospodářství a dopravy' uřední dny: ponděií a sťeda od
se schůzkou pozvaných do kanceláře

7,00 . 12'00 a 12,30 - 17,00 hodin; v ostafuí dny po telefonické dohodě)'

Spk'zn 4||/20|0/sÚ

Pouč€trí:
Žid^te| z^jbtí' aby informac€ o jeho záměru a otom' že podal žádost o vyÍlání územniho
rozhodnuií' byla bezodkladně poté, co bylo naříz€no veř€jné ústníjednání, \TŤěšena na mísÍě
určenémstav€bním úřádem nebo na vhodném veř€jně přístupném mÍstě u slavby nebo pozemkuJ
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby Ýeřejného ústníhojednáúí.
Zúčashí-lise veřejnóho ústníhojednání více osob z řad veiejnosti
veřejného ústního jednání, zvolí si spo]€čného zmocněnce.

a

mohloli by to vést ke Zmaření ilčelu

K závazným. stanoviskům a námitkám k věcem, o ker'ých bylo rozhodnuto při vydání územníhop]ánu' se
nepřih]íží'Účastník řízeníve sqich námitkách uvede skutečnosti, kťeré;akúdajíjeho postavení jako
účastníkařízení, a důvody podánínámitek; k námitkrám, které nespliují uvedené požadavky, se nepřihtíŽí'
Účastník řízenímůžepodle $114 odst'

1

stavebního zákona uplahit námitlf, pťoti projekové

dokumentaci, způsobu provádění a úívfuístavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho v]astnické právo nebo právo založenésmlouvou plovést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídajicí věcnému břemenu k pozernku nebo stavbě'

Necháli

se někter'ý z účastníků
zastupovat' předloží j eho zástupce písemnou plnou moc

MEsŤsKÝ UtAD sTAŇKot

!ÝŠký,|',!.. i.. h.'pd.lársty'

Ing. Marcela vostřacká Ý.r'
vedoucí odboiu

za sprár'nost: Jirtdíich Budin

obdržíúčastníciúzemníhbříz€ní:
J

UDr. Jana Daňková, Masarykova č.p' 875/72, Doubravka,

3

]

2 00 Plzeň 12

Městys Koloveč, Tyršova č'p. 10,345 43 Koloveč
Jan Slach. Dlouha Č'p' 235. ]45 4] KoIovec
Jindiiška slachová' D]ouhá č.p' 235' 345 43 Koloveě
Marie NeupaueTová, cástkova č'p. 1071/54, Lobzy 326 00 P|zeň 26

'

Účastníkůmúzernního řízení uved€ným

v

s 85 odst' 2 stavebního zákona - doručeno veřeJnou vyh|'

obdržíúčastnícistavebního řízeÍi:
JUDr. Jana Daňková, Masajykova č'p' 875/72, Doubravka, 312 00 P]zeň

12

Měsrys Ko]oveč, Tyršova č.p' l0' 345 43 Koloveč
Ján S]ach. Dlouhá c'p. 2]5. ]45 43 KoIoveč
Jindřiška slachová, Dlouhá č'p. 235, 345 43 Koloveč
Marie Neupauerová, Cástkova č.p' 1071/54, Lobzy,326 00 Plzeň 26
Rozhodnlttí musí být vyvěš€no na úřední desce po dobu nejřnéně 15 ti dnů' současně musí být v uvedené
1hůtě splněna povimost zveřejnění písemnosti způsobem umožňUjícidá]koýý přísfup.
vyvěšeno:
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