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PozvÁNi K vEŘE.INÉIvlu ÚsrxÍltu mor-ÁNi

Lucic Hí]lcčková.nár' 22.6't977' Přépcře 261, 512 61 Přepeřc
(dále jcn ,s1avebník.) dne 4 3'2010 podal
žádosl o qdání

roZhodnLrlí o

u

íýěnj a

'..'

D|o\'eden1 stavbv]

gařaŽ u čp.261 l,řepeře
na pozemku parc'
-.

č, 16/1 v

erÚ ,. ..b i.uen,.

katastrá]DíIn úZemíPřepcře

u Tlrnova' Uveí]enýn] dnen1 b]lo

zaha]eno

Sta\ ba obsdhulei

It]| ro\.lt3\eb.i u|d!'jn[o ýavební úřad příslušný podle
{ l] odý. l pÁm' 1) zákona č'
lE]/]006 sb''. uzenrIim p]n|n\lnI J.IJVcbnín iaau (j"""i'ni
p".aqs..I' p;"api,.l
(dále.]en 'sta]'ební zákon')' spojil úZenrnl a slavebnl
''atonl.'*
'-n;i
ilzeni pod]e
s 78 odsl, l stavcbnlho zákona
fsou]ad! S $ ].tro odst t 7ákona č' j00/200.1 sb'. spráni řár1. ie
pi'Jp,"u u,u.,.n,n1
podie Šl.+0 odý'4 správního řádu a oznarrruje por1le
',.1;''i,p.'al;li.n
Is]
or]st. l a Ejl2 olst' l ýavebního zákona
zaháienj společnéhořjzení a současně ."řiz;]e. k proiednán j
zaa".'l,'.óiiJ'.i.."i.l.dnání spojené
s oh]edánínl na nistě na den

,Y^ě.,]]\'..i:d

'ť ."

',,k^. po,,\.]
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13.

dubni 201() (úterý) v tl:30 hodin
. o\ť'
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Dolčenéorgán}' a účastníciřízcDi mohou

'

|ri ,i,.'". j.a"*i..ji""ť"t;i]..l:iilx ;xi::j:xl": fi']:'..lt !:j.:iT;l'.fií,' i:"i,:l
polaeli a.rieaa ll't: iroa' a t:.t;

''q19o"ae1l
podk]adLi
roáodnuti (IV'ěstskí úřad TLlmov. stavcbni Íťad'úředni dnÝ:

Poučení:

lh\ |ntolm.1(c!]ehDZJ]l|!|Llaolon1.Žepodalžidostov..dánj územniho
lozhodnutl. b\1a
Íi-Tli., ii]':''
n.bo m.\hodná \cřejIrě |iistu|nénr ístě U stavbr'ncbo pozemku.
na ni.hž sc nlá
u"l..'t"eni,. o
to do dob! veřCjného úsiníhoje.]nini'
'i,..;,'

Zúi!ýniIi 5e \třeiného Listního jednriní vice osob z řa.| Veiejnos|i a moh]o']j
b)' to lest ke 7'maienl
veřcjného úýniho ]ednáni. Zvolísj spoIečnéhozmocněnce'

uče]Lr

K závazným slano\'iskťlnr a nánritkánr k vě.eJn. Lr kÍe|ých b]'lo
rcZhodnuto přj ý\daní úZenrnino ncDo
|esuldčního p]á.u. se nepřihlíží'Úč,rsrník iízeuív" s'i.ct.
niu''*'.,'
Jl""!*"ii..*."*.rr..a..1i
leho poýavenj jAko ťtčastl)jtlr řize..i' a důvod]' podá|i námjlckl k "'.a.
námitkiinl. kreré rresplliuji uvedenc
poŽadávky. se nepřihliŽi'

Č'i, st;/llr/|5]i1HAl

Učaýnik řizení můŽc podle | 1l1 odst' | 5lavebniho záko|la up]at.i! námiIk}' proll proJ€klové
do|u'rcntaci ZpůSobu p|ovíděni a rrŽíVínísravb} ncbo požadaÝkům.]olČeni.ll
-gi'* poliudJeJr'nj

p.Imo dotčcno je]ro vlastnické p|ávo nebo prlívo 7a|oŽené smlouvoLr provóst
.rtai,bLinebo opatienr neno
príÝo odpovídajícívěc|]érnU břemcnLl k pozemku ňe|ro ýavtrě

PoviÍenÍZamštnlncc st.vebniho L]iaduje pod|e s ]l2 odjt l slavebního zákona oprá\nén pil plněnj
úko]ůvstupolat nx cizí po7cmk], stavb}'a do sta\'elr s Vč.lomímjťjich v]a*nikLi pii
7jišl.ová|i slavu

stavbr a pozemku Debo opaLřová|í důkazůt daiších podkladů pnl

"1,aeni

:ip.n'nli'n roztloclnuti nebo

Sta\,ební úřad můŽc podle s 17.] odst' ] sta\cbního 7ákona u]oŽil pořádko\ou pokLlLLr
do 50 000 KČ onLr.
kdo ZávaŽným způsobcm aěžuje posxlp Ýiízelri anebo p]nění úkolůpoLlle i]2
odst' sta\'ebniho
I
zakona llm, Žc zne ]oáuje oprávněné úřední osobě nebo osobčjj piiz1,'ané Vsnlp.a
svťl] pozemek nebo

l

Nccháli

5c nělíerý z úča51níků
7irsfupovat' přer:l]oŽíjeho z:íslupcc

píselrm( p]nou !roc.

Učdý|ik nebo jcho Zástupce je povinen předloŽit na výZ,"u op|ávněné úřed|i osobl průkaz totožnostj
PrůkaZeln tďoŽnosti,se rozumí dok]ad. k1erý je veřčjnoU IiíjnoU. V r]člnžjeL''caeno
imcn. a p";menr'
0alum narozenj a nlÍSto tÍValého pob)tu' popřípadě bydljště nilno úzenri
Čcskérepllblik)'a z nčhoŽ ie
pitmá i podoba. popřipadě.iiný údaj umoáuiíci správnjrnu o.gánu idenli1ikovat
osobu' která dok]ad
předkltídá. jako jeho oprávnčného držjle]e'
KaŽd\:. kdo činíilkon}'jnréneÍr práVnické osob]'. nlusí prckázat 5!é oprávnění
pra!'nickou osobu současně činil úkonyjen jedn,r osoba.
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