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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Yvette Staňková (nar. 30. 5. 1982), Mackovice 119, 671 78 Jiřice u Miroslavi, (dále jen "žadatel"),
podala dne 14. 2. 2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „přístavba a
vestavba, vznik b.j.“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 294 v katastrálním území Mackovice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební
zákon') ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je vydán územní
nebo regulační plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznamuje stavební úřad
zahájení spojeného územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti nařizuje veřejné ústní
jednání
na den 19. 4. 2011 v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby, tj. u č.p. Mackovice 119
V souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona 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 místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem územního řízení, jsou povinni
strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu
je zpřístupnit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu městského úřadu v
Hrušovanech nad Jev. v úředních hodinách (Po, St, 8,00 -17.00), v ostatní dny po telefonické domluvě,
nebo při ústním jednání.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem územního řízení, jsou povinni
strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu
je zpřístupnit.
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Poučení
Do 5 pracovních dnů po skončení ústního jednání je možno se seznámit s poklady řízení, ve smyslu
§ 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zúčastní-li se veřejného účastného jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.

otisk razítka

Bc. Iveta Zifčáková
odborný zaměstnanec stavebního odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 15 dnů před konáním ústního jednání na úřední
desce Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou
Vyvěšeno dne:____________
Sejmuto dne: _____________
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: ____________
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Obdrží:
Doručí se:
Účastníci územního řízení:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.
Staňková Yvette, Mackovice 119, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Obec Mackovice, Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi - DS
Území s ÚP nebo RP (§ 92 odst. 3 zákona č. 183/2006)
Další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. prostřednictvím veřejné vyhlášky
Obec Mackovice, Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Mirosalvi
Škrob Josef, Svazácká 2108/2, Ostrava - Zábřeh, 700 30
Škrobová Šárka, Svazácká 2108/2, Ostrava - Zábřeh, 700 30
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Obdrží pro vyvěšení:
Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Obec Mackovice, Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi
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příloha: situace stavby
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