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Úřad městyse Lysice
stavební úřad
Horní náměstí 157, 679 71 Lysice
tel: 516472 211, fax: 516472 210
e-mail: stavebni@obec.lysice.cz
sp.zn.: 1091/2012/SU
č.j.: 1154/2012/SU
Vyřizuje: ing. Polická
Datum: 6.6.2012
v,

VEREJNA

, v

VYHLASKA

Oznámení zahájení územního řízení.
nařízení veřejného ústního jednání a místního šetření
Dne 28.5.2012 obdržel stavební úřad Úřadu městyse Lysice žádost pana Martina Cíka, nar.
24.8.1975, trvale bytem Černovice 160 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
oplocení na pozemcích p.č. 936/13, 936/24 a 936/14 v katastrálním území Černovice u
Kunštátu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Úřadu městyse Lysice (dále jen stavební úřad), jako stavební úřad místně a
věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo g) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), oznamuje v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den

úterý 10.7.2012 v 8.00 hodin
se srazem účastníků: v místě stavby - před RD Černovice 160
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu ve
dnech pondělí a středa 8-11.30 a 12.30-17.00 hodin, v jinou dobu po předchozí telefonické
domluvě a při ústním jednání.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
K závazným stanoviskům
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky
se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmo a), b) a d) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písmo c) stavebního zákona,
může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastní-li se veřejného jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce úředně ověřenou písemnou
plnou moc. na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich zástupci
povinni předložit platný občanský průkaz.
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 nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace musí být i
grafické vyjádření záměru, popř. jiný podklad, z něhož bude možno usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru, jeho vliv na okolí. Pokud žadatel tuto
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Veškeré podklady pro rozhodnutí jsou v souladu s § 36 odst. 3 zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, k nahlédnutí u místního stavebního úřadu, v termínu 11.- 13.7.2012 a to nejlépe
v úřední dny Po a St od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod., v jinou dobu po předchozí
telefonické dohodě. Při nahlížení do podkladů rozhodnutí je účastník řízení povinen se
správnímu orgánu prokázat platným občanským průkazem. Nechá-li se některý z účastníků
řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Zuzana Polická
vedoucí SÚ Lysice
ÚŘAD MtSTYSE

LYSICE

stavebnl úřad .
HORNf NÁMĚSTí 157
67971 LYSICE

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městyse Lysice a bude zveřejněno i
v elektronické podobě na adrese www.lysice.cz. Oznámení bude zveřejněno i na úřední desce Obecního úřadu
Čemovice.
Vyvěšeno dne
Sňato dne
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
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Oznámení obdrží:
- účastníci dle § 85 odst. 1 (na doručenku) :
1. Martin Cík, Černovice 160
.
2. Obec Černovice
- ostatní účastníci - veřejná vyhláška
1. Magda Hrušková, Nová 460, Kunštátá
2. Ing. Jiří Rádi, Fleischnerova 928/3, Brno
3. Ing. Katarina Rádlová, Fleischnerova 928/3, Brno
4. Hypotéční banka, a.s., Radlická 333/150, Praha
5. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
6. Telefónica CR, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha
- dotčené orgány:
1. Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a ÚP, nám. 9. května 2, Boskovice
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