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Veřejná vyhláška

OZNÁMENí
o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí A pozVÁNí

K VEŘEJNÉMU ÚSTNíMU JEDNÁNí

Rudolf Parizek, nar. 11.4.1962, Železiárenská 487/31, Šaca, Košice, Slovensko,
Lenka Jeníková, nar. 19.2.1965, Benátky 19, Úžice, 285 06 Sázava
(dále jen "žadatel") podal dne 7.7.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
vrtaná studna
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 305/4 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor ŽP a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písmo d) pověřený obecní úřad, 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. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání na den

7. srpna 2014 (čtvrtek) v 11 :00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři Městského

Závazná stanoviska
uplatněny nejpozději
nahlížet do podkladů
pondělí a středa 7,00

úřadu Uhlířské Janovice (č. dveří 12).

dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihllži. Účastníci řízení mohou
rozhodnutí (Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor ŽP a výstavby, úřední dny:
- 11,30 a 12,15 - 17,00 hodin).

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.
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.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlížf.
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Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Marek Beneš
otisk úředního razítka
vedoucí odboru ŽP a výstavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..

/f.l: ..41.ffl.-:.....

Sejmuto dne:

.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci řízení
Rudolf Parizek, Benátky č.p. 19, Úžice, 285 06 Sázava
Lenka Jeníková, Benátky č.p. 19, Úžíce, 285 06 Sázava
Jiří Patočka, Ježkova č.p. 907/17, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 6
Milada Klucká, Kubánská č.p. 377/1, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec 5
Jiří Petržilka, Pod lipami č.p. 2664/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jaroslava Petržilková, Pod lipami č.p. 2664/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp.org., SÚS Kutná Hora, IDDS: a6ejgmx
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
dotčené orgány
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3

