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Pavlína Tvrzová,
nar, 25.9. I 967, Konečná
Ing. Zdeňkem
Bauercm,
Lclov "'2, 33301

(dále jen "žadatel")

AME

A POZVÁ

Í K VEŘE.J

R, 360 05 Karlovy
Stod

podal dne 13.1.2011 žádost
žclezobctonová

o vydáni

Vary,

úzcrnniho

prclahrikovaná

ÉM

T

ÍM

"ED A

zastoupena

rozhodnutí o umí těni

ta b

žumpa

Hradec
na pozemku parc.
řízeni.

Č.

1309/2 v katastrálnim

úzcmi Hradec " , toda. Uveden' m dnem bylo zahájeno územní

Mě tský úřad ve St dč, odbor výsta by. jal,o Stil chni úřad pří lušný podle § I'" od t. I písmo f/zákona
183/2006 Sb., o územním pláne ání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "s tavcbni zákon"), oznamuje podle § 87 odst. I stavebního zákona zahájení územního řízení a
souča ně nařizuje k projednání
žádosti cřcjné ústní jednáni
na den
Č.

21. února 2011 (pondčlQ
. e chůzkou pozvaných

v 9.00 hodin

..:.....:.:=-:..=:.==-=-

Závazná
lano iska dotčených orgánů,
nárnitk
účastníku řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při cřejném
ústním jednání, jinak se k nim nepřihliží.
Účastníci řízen! mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Mě I. k.: úřad ve Siodč, odbor výstavby, úřední dn : pondělí a středa
8.00 - 17,00 hod).

Poučení:
Účastníci jsou oprá nčni na rhovat důkaz a činit jiné návrh
po, celou dobu řízení až do vydání
rozhodnut í. Jčastn íei maj í prá o vyjádřit v říz ní s é stano i ko.
ča tn íci se mohou před v dán í 111
rozhodnutí vyjádřit k p dkladům rovh dnuti, popřípadč
na rhnout jcjich doplnění.
Žadatel
zajistí,
aby informace
o j
rozhodnutí,
bvla bezodkhldnč
poté,
určeném stavebním
úřadem
nebo na
na nichž e má 7A'lmČr uskutečnit,
a to

Zúčastni-li
veřejného

ú

ho z<Ímčru a o tom, že podal žádost o vydání
územního
co b 10 nařízeno
eřejné
ústní jednání,
vvvěvena na místč
vhodném
veřejně přístupném
mí tě li stavby nebo pozemku,
do doby veřejného
Ir tního jednání.

se veřejného li tního jednání
ícc o ob I. řad vcřcjn
tního jednání, zvolí i, polcčného
zmocněnce.

sti a mohl -Ii by to vé t ke zmaření účelu

K závazn '111 stanoviskům a námitkám
k včccm, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, s nepřihlíží.
Jčas Iník řízení ve . 'ch námitkách uvede kutcčno ti, které zakládají
jeho postaven í jako úča ln íka řízen í. a důvody podán í nám irek; k nám itkárn, které nesplňuj í uvedené
požadavky, e nepřihlíží.

I

.j. 1601l1/0V

Pověřený zarně tnanec stavebního úřadu je podl § I T2 odst. I stavebního
zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozcmk , . ta b a do tav b s včdornirn jejich vlastníků
při zjišťováni
tavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů
pro vydání právního rozhodnutí nebo
opatření.
tavební úřad může podle § I T' o lst. I tavcbního
zákona uložit pořád kovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem
ztčžujc po tup
řizcní anebo pln ni úkolů podle § 172 od t. I stavebního
zákona tím, že znemožňuje
oprá nčné
dní os hč nebo o obě ji přizvané vstup na vůj pozemek nebo
tavbu.
úř

cchá-l i se některý z účastn íkll zastupovat, předloží jeho zástupce

písemnou plnou moc.

Petra l3elinová
referent odboru vý tavby

Toto oznámeni musí být vyvěšeno po dohu 15 dnů na úřední desce OÚ Hradec a MěÚ

4...p.t:ť

vyvě"eno.4.s:..:.~
Doba zveřejnění

způsobem

umožňujici

9·.2· .20 '1'1.

Sejmuto
dálkovš

přístup:

od

do
Razítko a podpi

orgánu,

který

potvrzuje vyvčšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastn íc i dle § S5 od

l. I tavebn ih í'.;í k ina (dodej k )
Pavlína Tvrzová, Konečná č.p. S, Rybáře. 360 O- Karlovy Vary 5
v za tou pen í:
Ing. Zdeněk Bauer l.clo č.p. 42, r 3 O I Stc d

Obec Hradec, IDO : 5xebhui
účastníci dle § S5 od l. 2 stavebního zákona (veřejná yhláška)
Alexandra Vlčkova, I Iradec Č.I . 189.332 II I lradcc u Stoda
Ing. ~těpán Vlček Rychraříkova č.p. 36, 300 00 Plzeií
Václav molík, Lípová č.p. 14. 12000 Praha, ové MčSlO
dotčené orgány:
MěÚ tod, odbor životního

ostatn

pro. tředí - os bnč

í:

Telefonica 02,

zech Republic a.s., IDO : d79ch2h
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