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VEREJNA

VYHLASKA

OZNAMENI
sravBY A PoZvÁNÍK vEŘEJNEMU
o ZAHÁJnNÍÚzplrnÍrro nÍznrvÍo UMÍSTĚNÍ
ÚsrNÍuu JEDNÁNÍ
Dne 9.7.2007podal žadate|Par,el
Suchí.(nar.13.2.|973).Cheznovice208.338 06 Chezrrovicežádost
g v1'dáníúzemníhorozhodnutío umístěnístavbv:Oplocení částípozemků ppč.PK 1415 a ppč.PK 1416lt
pro zemědě|skéúčelyna pozemcích:pozemkovéparcely PK 1415 aPK14|611 v kat. územíCheznovice.
řizeni o umístěnístar''br..
Uvedeným dnerrl b1{o zalrájeno územr-rí
StručnÍ.popis
stal.bl.: Jedná se o oploceníčástípozemku ppč.PK 14l5 a ppč.PK l4l6ll vk.ú. Clrezrrovice.
oplocení je navrhováno pro zemědělskéúčelr'_ ohrazenípastvinr'. a bude tvořeno lehkýnr pletivem neseni'm
dřevěnÝmi kulr'. bez podezdívk1'.výška l80 cm. délkacelkem asi 140 m. V plotě budou umístěnadvoie vrátka.
Městsk{''úřad Rok1.cany'.odbor stavební.jako stavebníúřad věcně a rrrístněpříslušrr!'dle $ 13 odst. 1
písm.f) zákona č. 183/2006Sb.' o územrrírrr
plánování a stavebnínrřádrr. oznanrujev souladu s ustanor,'ením
$
87 odst. l stavebního zákona zahájeni územního řizeni o unrístěrrístavb1' a současněnařizuje veřejrró ústní
.iednánína den
31.8.2007 (pátet<;v 9:00 hodin.
Místo konání: Cheznovice - zahájenípřed vchodem na pozemek rodinnéhodomu č.p.208.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníciřízení nahlédnouttt Městského úřadu Rokvcanr.. odbont
jednáni.
stavebního(návštěvnídrrv:Pondělía středa od 8.00 do 16.30hod.)a při ústním
jedrráni.jirrak k nirn
Učastníciřízenímohou své námitkr. a připomínkv uplatnit nejpozději při ústnírrr
nebudepřihlédnuto.Ve stejnélhůtěmohou sdělit svá závazná stanoviskadotčerré
orgánr..Nechá-li se některj z
účastníkuřízeni zastupovat.předložíjeho zástupce písenrnouplnou moc.
Žadatel zajistí dle $ 87 stavebnílro zákona. ab1. informace o jeho záměnt a o tom. že podal žádost o
jednání' .v1'věšena
na
v..vdáníúzemnílrorozhodnutí.b1,.1a
bezodkladně poté' co b--vlonařizeno veřeiné ťrstrrí
záměr
to
do
dob1.
pozemku.
rriclrž
má
uskutečnit.
a
na
se
vhodnémveřejrrě přístupnénrnrístěu stavb1.nebo
veřejnélroústníhojednání. Součástíinformace je i grafickévyjádřerrízáměru. popřípadějiqý podklad' z něhož
lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel
jednání.
uvedenoupovinnost nesplní.stavebníúřadrrařídíopakovanéveřejnéústrrí
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Účastníkřízenínebo jeho zásfupceje v souladus ustanovením$ 36 odst.4 zákonač.500/2004Sb..
úřední
předpisu(out"jen ,'správnířád'') povinenpředložrt'navýzw oprávněné
spravnířád, ve zněnípozdějších
je
osoby prukaz totožnoiti.Prukazemtotožnostise rozumídoklad,kteqýje veřejnoulistinou,v němž uvedeno
republik1.az
jménoa příjmení,datumnarozenía místotrvaléhopob}tu,popfipaděbiatistc *i*o-územíČeské
která doklad
osobu'
ídentifikovat
jiný
orgánu
správnímu
údajumožňující
not'ozje.pátrna i podoba,popřípadě
jednáníza
k
opravňující
je
p;edkúda,jako jého opravnEnehodřziiele. Případně třeba dále předložitdoklad
prár,rrickouosobu.
ÚčastníkÍizenim|lžepodle $ 14 odst.2 správníhořádu namítatpodjatostúředníosoby.jakmile se o ní
prokazatelněvěděl. ale bez
dozví.K námitce se nepřihlédne.pokud účastníkřizení o důvoduv-vloučení
odkladunámitkuneuplatnil.
zb,r,tečného
mĚs r s KÝ Ú Ř n p

RO KYCANY

odbor stavební

/ř-z.,//7ú#

Ing. oldřich Dienstbrer
vedoucíodborustavebního

Tento dokument musí být v.r,věšenna úřednídesce po dobu 15 dnů' i5. den je posledním dnem oznámení.
Datum sejmutí:

Podpis oprárnrěnéosobY, potvrzujícívyvěšení

Razítko:---fv.tl^v.

BBECe_F{.r:rtr*fiCĚ

-

sejmutí
osob1,.potvrzující
Podpis oprávněné
'_:.#
Mzitko: '

PsČ33g06

obdrží:
Suchý,Chezrrovice208,338 06 Cheznovice
Žaďatet:Pavel
Obec:Obec Cheznovice,Cheznovice16,33806 Cheznovice
řízení:veřejnouvy'hláškou
Účasuríci
Dotené orgánya ostatní:
prostředí,MasarykovonáměstíI^33720 Ro\'can.v l
MěÚ Rokycany,odborživotního
ZBIROŽSKÁ a.s.,Bezručova2l3,33808 Zbiroh
Marie Suchá,Cheznovice208, 338 06 Cheznovice
Ladislav Suchý' Cheznovice208, 338 06 Cheznovice
JosefHuml' Cheznovice4l, 338 0ó Chezrovice
Vlasta Humlová' Cheznovice41, 338 06 Cheznovice
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