MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ
Odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

Č.j.: MÚVB/619/12/VÝST/BA
Velká Bíteš, dne 30. ledna 2012
Vyřizuje: Jana Balášová, tel.: 566502529, e-mail.: jana.balasova@vbites.cz
Žadatel:
Mgr.Pavel Žatecký, 01.10.1972,Rozmarná 513,250 64 Hovorčovice /adresa pro doručení Jiřího Jandy č.p.1,
171 00 Praha 71/
Oldřich Mrvík, 23.01.1947, Tábor č.p.534/50d,Ponava 602 00 Brno
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKADne 18.1.2012 podali Mgr.Pavel Žatecký, 01.10.1972 Rozmarná 513,250 64 Hovorčovice, /adresa pro
doručení Jiřího Jandy č.p.1, 171 00 Praha 71/ a Oldřich Mrvík, 23.01.1947, Tábor č.p.50, 615 00 Brno 15,
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„vrtané studny“ o hloubce 30 m na pozemku parc.č.: 815/2 v kat.ú.Skřinářov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Odbor výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš, jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst.1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) a podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád ) a jako místně příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení § 190 odst.1
stavebního zákona a podle § 11 správního řádu, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a
v souladu s § 144 odst.2 správního řádu zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a současně nařizuje k
projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě, na den
1. března 2012 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři MěÚ Velká Bíteš.odboru výstavby a ŽP.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na
místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu Velká Bíteš, odboru
výstavby a ŽP (návštěvní dny pondělí a středa 08.00 -11.00 a 11.30 – 17.00 hod.), a při ústním jednání.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jana Balášová
referentka odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš

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 uskutečnění 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.
Počet listů:2
Počet příloh:0
Rozdělovník:
Území s ÚP
Účastníci řízení
Podle ustanovení § 85 odst. 1 odst.1,písm.a/ stavebního zákona(doporučeně do vlastních rukou) :
1. Mgr.Pavel Žatecký,Rozmarná 513,250 64 Hovorčovice /adresa pro doručování Jiřího Jandy č.p.1,
171 00 Praha 71/
2. Oldřich Mrvík, Tábor č.p.534/50 d, 602 00 Brno
Podle ustanovení § 85 odst. 1 odst.1,písm.b/ + 2 stavebního zákona(doporučeně do vlastních rukou) :
3. OBEC SKŘINÁŘOV, Skřinářov, 594 53 Osová Bítýška, DS: OVM, gk2bgx5
Podle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
4. Mgr. Josef Dufek, Palackého třída č.p.2622/123, 612 00 Brno
5. Jana Dufková, Palackého Třída č.p.2622/123, 612 00 Brno 12
6. Oldřich Eremiáš, Pechova č.p.2733/39, Židenice 615 00 Brno 15
7. Vlasta Eremiášová, Pechova č.p.2733/39,Židenice 615 00 Brno 15
8. Clara Carda, Dřínová č.p.83, Lesná, 612 00 Brno 12
9. Vlastislav Jeřábek, Skřinářov č.p.18, 594 53 Osová Bítýška
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku)
10. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor ŽP, Radnická č.p.29, 594 13 Velké Meziříčí

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš a příslušné
obce Skřinářov po dobu nejméně 15 dnů !

Vyvěšeno dne ………………………………Sejmuto dne ......................................

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

Č.j.: MÚVB/619/12/VÝST/BA
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