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V Lanškrouně dne 12. 12.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, zAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

A rozvxxí K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ján Kurek, nar. 15. 5.1 971, Rudoltice 755, 561 25 Rudoltice
(dále jen "stavebník"), dne 6. 12. 2011 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

garáž o jednom stání pro osobní automobil u rodinného domu v Rudo/ticích č. p. 755
na pozemku parc. č. 4245/30 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna

a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

garáž o jednom stání pro osobní automobil u rodinného domu v Rudolticicb č. p. 755
na pozemku parc. č. 4245/30 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízenÍ.

Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 odst. 1 písmo b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen správní řád), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4
správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

17. ledna 2012 (úterý) v 10.00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 38 Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Lanškroun.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa
od 8,00 - 11,00 a 12,00 -17,00 hod.; v jiné dny po telefonické dohodě).
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Poučení:

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.

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 nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední des
Lanškroun a Obecního úřadu Rudoltice.

15 -12- 2011
Vyvěšeno dne: .

- 2 -01- 2012
Sejmuto dne: .

~b n í ú ř ad r I

5e 1 ' 5 Pudoltice ~.
Micháela Zvárová

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

Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou)
1. Ján Kurek, Rudoltice č. p. 755, 561 25 Rudoltice
2. Obec Rudoltice, rnns. 7cab3x3

dotčené orgány
3. Městský úřad Lanškroun, Odbor investic a majetku, památková péče, nám. J. M. Marků č. p. 12,
563 16 Lanškroun

ostatní
4. Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice č. p. 95, 561 25 Rudoltice


