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OZNAMENI
zAlrÁnxi Úznmr'Ígo ŘÍznxÍ l pozvÁr.rÍ x wŘrrivÉuu ÚsrwÍrr,ru mnrrlixi

ob€c Kř€tin. IČ 280402.679 62 Křetil

(dálejen ''Žadatel'') pod a| dne 27 '2.2009 ž^dos| o vydáni územního Íoáodnutí o umístění stavby:

Přistavba hasičské zbrojnic€ se změnou střešního pláště

na pozemku st' p' 98, parc' č' 7913 v katastrálním území Křetín' Uvedeným dnem bylo zahájeno úz€mní
řízení.

Městský úřad v Letovicích' odbor l"ýstavby a ŽP.jako stávebníúÍad přislušný pod|e $ l3 odst' 1pism.f)
zákona č. 183/2006 sb', o územním Plánováni a stavebním řádu (stavební Zíkon), ve zlění pozdějších
předpisů (dálej€n '.stav€bní zákon''), omamuje podle $ 87 odst' 1 stavebního zikona zahájení územního
řizeni a současně nařizuje k pÍojednání ádosti veřejné ústníjednání spojené s oh|edáním na místě na den

9. dubna 2009 (čtvrtek) v E:30 bodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby'

Závazná stanoviska dotčených orgánů' námitky účastníků řizer a připomínky v€ř €jnosti musí bý
uplatněny nejpozději při veřejném ústním j€dnlini' jinak se knim nepřihlíŽí. Účastníci říz€ni mohou
nahlíž€t do podkladů roáodnutí (Městský úřad v Letovicích, odbor }ýstavby a ŽP, úřední dny: Po a St 8
- I7 hodin).

Poučení:

Účastníci jso! oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po- celou dobu ňz€ni až do wdání
roáodnutí. Učastnici mají právo lyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před lrydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnoutj€jich dop|něni'

zhdatel zajisti, aby informace ojeho záměru a o tom, že podal žádost o ýydáni územniho roáodnutí' byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústnijednání, \,}.věšena na místě uÉeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby n€bo pozemku, na nichŽ se má Záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústnihojednání'

zúčastní-|i se veřejného ústníhojednáni více osob z řad vefujnosti a mohloli by to vést ke zÍnďeni úč€|u
veřejného ústníhojednání' zvolí si společného zmocněnce'

K úýamým stanoviskům a námitkám k věcem' o kter'ých bylo rozhodnuto při '"ydání lj7€mního n€bo
Íegulačního plálu, se n€přihlíži' Učastník řízení ve sÚch námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení' a důvody podání nárnitek; k námitkám, kteťé nesplňují uvedené
po)adatk). se nepiih|íií'

Pověřený zaměstnanec stavebniho úřadu je pod]e $ 172 odst' 1 stavebního ákona oprávněn při plněni
úkolů vsfupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků pň zjišt'ování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro."ydání správniho rozhodnutí nebo
opatřeni.



Čj. MLE|/o | 934/09/oVŽP

st.vební úřad může pod|e s |73 odst. 1 stavebního ákons uloŽit pořádkovou pokufu do 50 oo0 Kč tomu,
kdo áva'ným 4ůsobem ŽěŽUje posfup v říz€nÍ .nebo plnění úkolů podl€ $ l72 ďst. l stavebního
ákona tím, že nernoŽÍuje opnivněné úřední osobě nebo osobě jí přizvoné vstup na svrij pozemck ncbo
stlvbu,

NechlJi se někteý z účastnftů z.stupova! pHloá jeho zistupce písomnou p|nou moc.
l1,Iěstr|cý úřrd

c:.::)'.),3 Prorďódí

vedoucí ďboru lý aŽP

Toto oznámení musi být vyrěšeno po dobu t5 dnů'

oMržl:
úč.shíci (dodejlry)
ob€c Křetín' 679 62 Kfuín
Bohumil Bďelq 679 62 Křetín 34
M..ie Bočková' 679 62 Ktetín 34
Jihomoravslý kaj, Ž€rotínovo náměsti3/449, 602 oo Bmo

ostamí
sÚs B|ansko' Komenského 2, ó78 0l Blansko

v}ryěsí:
Měío Letovice
ob€c Křďín

vyvěš.no:

Sejmuto:

- g -n3- 20m


