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ZAHÁJ-ENÍ sPoJENÉHo RÍZENÍ A PoZvÁNÍ x vnŘn.rNÉn,ru ÚsTNÍMLr .|EDNÁNi
Veřejnou vyhláškou

Miroslav sovck. rrar. 22.12.1983,I,idická č'p. 348,345 43 Ko|ov€č.
Jindra sovkoYá, nar' 1.3.1983, Lidická č.p.348' 345 43 Koloveč
(dálc jen .'stavebníci'')
dne 24'3'201i podali žádost o

i) o rozhodlutí o umístění stavbY:
příZemního rodinnóho .lomu včetnčglráže o půdořysných rozměrech 15'55 x 17,55 a y.íšc€ 5'59m' '
Laír|izačnipřípojku o celkové délcc l4,2m do veřejnéjednotné kanalizace' e|ektrickou přípoj|(u Z cL'
pilířc do rodjnného don1u, vodovodní přípoiku o celkoYé délce 12,3m Z rodr]lného domu do veřejného
vodovodu. domovní rozvody Yody, kanalizacé, elcktřoinstalace a vytápění a zpevnčné plochy
na pozeml.u

parc' č. 1433/2l a 1433/23, \.katastrálnim úZemíKoloveč
a

2) o stavební povolení

stavbu:

'la
,l5'55
x 17,55
přízemního rodinného domu včetně gařáže o půdorysných rozměrech

a výšce

5'59n.

.

na pozenrku parc. č. 1,{33/21 \']Gtastrálním územj Koloveč.

vlastnikem dotčených pozemkl.l jsou: sta\'ebnjci (Poz. parc' č' 143]'/21) a MěSt}s Kol()več (poz' PaÍc' č
141r123)

Uvedeným dnenr bylo Zahájeno územnía sta\'ební řizeni.
Městský ilřad staňkov' odbor Výsravby,jako stavební úřad příSlušnýpodle ! 13 odst' 1 pjsn1' Í) zákona č'
18],/2006 sb', o íIzenlnim plánov.rni a stalebDím řádu (stavební zákon). ve znčnípozdějŠíchpředpisli
(dá]e ]en ,,sta\.ební zákon,,)' spojil úZemní a stavební řizení pod]e $ 78 odst' 1 slávelrniho Zákona
r'soulaclu s $ 14o odst' 1 zákona ó. 500/2oo4 sb'. správní řád. !e znění pozdějších předpisťl usnesenjrn
pod1e $140odst',l správniho řádu a oznamuje pod1e ŠE7odsl' l a $1]2 odst' 1 stavebnjho Zákona
(len
zahájení společrróho řízení a současně Irařizuje k projednáni žádosti veřeiné ús1níjcdnáníná

1'7.

5.2011 v 8.00 hodin

pon'aných do kanceIaie MěÚ stáňkov - odbor výstavby (přÍzemí' č.d\. .Í)'
Účastnici řízení mohou závazná stanoviska a námitky. popřípadě důkaz1 up1atnit nejpozděii při ústníln
1ednání';inak knim nebudc přjhlédnuto' Účastníci řízenímohou nahlíŽc1 do podk1adťl ro7hodnUti
(Městský úřad staňkov. odbor výs|avby. ilředDi dny: pondělí a s1řcda od 7.00' 12,00 a ]2.]0 ]7,00
hodinl ! ostatní dny po teleíonické dohodě)'
se schůzkou

Spis

z.

62(j/20l]/sÚ

Po{lč€ní:
Žadrtel zajistí, aby informace o jeho záměřu a otom' že poÍlal žádost o \Tdání úzcmíího
rozhodnutí' byl:r bezodkladtrě poté' co bylo nařizeno v€řejné ústníjednání' vyvčšcnana
určenémstlvebtrím úřadcm nebo na vhodném v€řejně
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby v€řj€ ného

'nístě
přistupném místě u stavby nebo pozemku.
jednání.
ústního

ZúčastDí.lise veřejného ústníhojednání více osob z řad veřejnosti a mohlo.li b'v to vóSt
.č|ljc'
jeJr;Il '' /\ olí .| .po]Lc'l.ho
\ eřej||eho Il ni'
''

k(}

Zmařeni účclU

''Inoc

^

K závaalým staDo\'iskům a námitkám k věcem. o kterých bylo ro7hodnuto při vydáni Ílzcmniho p]ánL]. se
nepřihliží' Učastníkřízeníve svých nálnitkáclr uvede skutečnosti, ktcró Zakládaií .]cho postavcni.jako
účaýníkařízení, a dťlvody podání námitck; k námiÍkám. ktcťó ncsplli{í U\'edené poŽada\.ky. sc nepřihlíží.
Účastník řízeni můŽe podle s 1l'1 odst' 1 sla.!'ebního Zákona uplahit námi|ky ploti prolcklo\ó
dokrulentaci. Způsobu provádění a uží\.áníslavby nebo požadaYkthn dotčených olgánů' pokud je.iimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo p|ávo založenésnllouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídajicí věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě'

Nechá.li se někleÍý Z účástnikůzastupovat,

dložíjehozáslupce pisemnou plnou lnoc'

iYltsTsl(Ý ÚňÁD sTAŇKoy

IDg. Marcela Yostracká v'r.
vcdoucí odboÍu

Za sprá\a1os1: Jindřich BLldín

obdržíúčAstníciúzemního

l\'Íjnlslar Sovek. l-idická č'p' 3'l8, j45 1:] Ko1oveč (za"ílacíadresa: Starec l2.]450óKdyič)
jindra Sovková. Lidická č'p 3,l8' 34.s
'tr] i(oloveč (zasílacíacresa: siarec l2. ]:+5 0,'. Kt|)Iě)
\4ěstys Koloveč' L] Staré Íáry č,p' ]12, ]45.|3 Kol$'eč

oýoÍnínúčasÍníkn úzenního řízení starunených dlc ! t5

otlst, 2

:tntlbního zákona . daručeno

obdŤžíúčastnícistavebního řízcní:
N{ircsIav sovek' Lidická č'p' ]'18' ]45 4] Koloveč (zasílací ac1resa: Starec ]2. 345 06 Kdyně)
Jinr1ra Sol'ková. Liclická č,p. 348. 345 43 Kolovcč (zasilací adresa: slarec 12. ]45 06 Kd'vné)
Měst}rs Koloveč. U Staré faÍy č'p' ]42, ]'l5 4] Kolo,ýeč
J.rjV'az. Pahekeho c.p. l- . .145 4J Kolorec
Eva Vyrurová' Lštěni č'p' 64' BliŽejov' 3'16 01 Horšovský ].ýn
Petr Zoubek' Sportovní č.p' 239' 3'tr5 43 KoIoveč
václav Tampír' Tichá č'p' 70'1/17, skvrňaDy.3l8 00 Plzeň 18
Zemědělsl(á akciová spolcčnost Koloveč. Tyršova č p' ]46. ]45 4] Ko1{)Več
Na vědomí:
Pozemkový ťlřad' HaltIavská 438' 3'{4 01 DomaŽlice-Týnské Předlněstj
oznámeni musí být \yvěšeno na uřední desce po dobu nejméně l5 ti dnů' současně musí být v u\.edené
lhťltě splDěna po\'innost 7Yeřejnění pisemnosti způsobem umožňujícídáIkový přisfup'
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U staré Fary 142
345 43 Ko|oveě
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