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Radmila Blahušová

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Petr Čech, Jungmannova ě.p. 129,285 04 Uhlířské Janovice,
Kateřina Čech Dobiášová, 284 01 Chlístovice 82

(dále jen "stavebník") dne 30.6.20 IOpodal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

rodinný dům s přípojkami a zpevněnými plochami

na pozemku parc. Č. 2017/15 v katastrálním území Vyšší Brod. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písmo f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

15.7.2010.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor,
úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin).

Poučení:
Účastník řízení muze podle § 114 odst. I stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Obdrží:

účastníci (dodejky)
Petr Čech, Studánky čp. 84,382 73 Vyšší Brod
Kateřina Čech Dobiášová, Studánky č.p. 84, 382 73 Vyšší Brod
Město Vyšší Brod, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod
Jan Jirkal, Na Stráni č.p. 359,382 73 Vyšší Brod
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, 370 10 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Pražská č.p. 16, 370 04 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 215/16, 370 49 České Budějovice

dotčené správní úřady
MěÚ Český Krumlov OUPPP, Kaplická č.p. 439, 381 O I Český Krumlov

Příloha:
složenka na zaplacení správního poplatku


