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VEREJNA VYHLAS

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A PO zvÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

MVDr. Oto Huml, nar. 5.12.1958, Cheznovice 178,33806 Cheznovice

(dále jen "žadatel") podal dne 14.1.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

domovní čistírna odpadních vod
na pozemku parc. č. 604/2 CPK 602) v katastrálním území Cheznovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje: Záměr umístění domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu.

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo c)
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

9. dubna 2013 (úterý) v 14:00 hodin na místě stavby.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být

vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do
podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor stavební. úřední dny: Po a St 7:30 -
16:30).

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebmno zákona zajistí, abv informace o žadateli, předmětu
územmno řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného
ústního jednání na místě stavby.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. Č. 601/4 (Vlčková Anna, Vlčková Lada, Vlček Lukáš), 605/6 (obec Cheznovice) v katastrálním
území Cheznovice

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.

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 jejich vlastníků při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník
nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:
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V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:
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podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.Razítka,

Obdrží:
účastníci (dodejky)
MVDr. Oto Huml, VEDlLAB, Pod Vrchem č.p. 942/51, Plzeň 4-Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Obec Cheznovice, IDDS: bk8bnmj
Ostatní účastníci řízení: veřejnou vyhláškou

dotčené správní úřady
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 O 1 Rokycany
Obecní úřad Cheznovice, lDDS: bk8bnmj

úřady pro vyvěšení a podáni zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 33701 Rokycany
Obecní úřad Cheznovice, lDDS: bk8bnmj


