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È.editelství silnic a dólnic ÒR
Na Pankróci 546
140 00 Praha

VPNPTNÀ VYHLASKA

ozNamaNÍ
z,q.HÀJENÍ UzEMNÍrro ÈÍzrNÍ A pozvANÍ K vEÉEJr\Evru úsmrÍvru JEDNi.NÍ

Éeaitetstvi silnic a dólnic ÒR, Nu Pankróci 546',14fi 00 Praha,
zastoupeno Znaélqr Morava a.s., Ós. Armódy 271ar794 01 Krnov,
které zastupuje Lesprojekt Krnov, s.r.o., Ing" Petr Barandovski, Revoluéní76r794 02
Krnov

(dóle jen "Zadatel") podal dne20.6.2008 Zódost o vydéní územního rozhodnutí o zméné stavby:

"Silnice Afl - oprava propustku 1<ln322.634

na pozemku parc. ó. 2ll9ll, 2ll9l3,2l79ll, 54112 v katashélním území Ropice. Uvedenym
dnem bylo zahfijeno územní íízeni. ,-''l

Odbor stav. iódu a ÚP Méstského úÍadu Tiinec, jako stavební uiad pÍíslu5nlf podle $ 13 odst. 1
písm.fl zél<ona ó. 183/2006 Sb., o územním plànovriní a stavebním Íódu (stavební zékon), ve
znéní pozdéjSích pÍedpisù (déle jen "stavební zékon"), oznamuje podle $ 87 odst. I stavebního
zérkona zahíjertt územního iízení a souòasné naiizule k projednaní Zàdosti veÍejné ústní jednéní

. spojené s ohledónírn na místè na den

1.8.2008 v 9:00 hodin

se schúzkou pozvanych na místé stavby.

ZÍxaznà stanoviska dotóenych orgénù, nàmitlry úóastníkù iízent a pÍipomínky v.eÍejnosti musí
byt uplatnèny nejpozdèji pfi veÍejném ústním jednaní, jinak se k nim nepÍihlíZí. Uòastníci Íízení
mohou nahlíZet do podkladù rozhodnutí (odbor stav. Íódu a UP Méstského úÍadu Tiinec, uiední
dny :PoaStS -17) .
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Pouóení:
Úòastníci jsou opràvnéni navrhovaf dtkazy a éinit jiné nóvrhy po celou.dobu Íízení ai, do vydfurn
rozhodnutí. Uòastníci mají próvo vyjàdiit v iízení své stanovisko. Uòastníci se mohou pÍed
vydaním rozhodnutí podle $ 36 odst. 3 zítkona ó. 500D404 Sb., spróvní iétd, ve zném pozdéjSích
pÍedpisù, vyjódÍit kpodkladúm rozhodnutí, popiípadè navrhnoutjeho doplnéní. Píedpoklódà se,
Ze rozhodnutí bude vydéno nejdfíve dne 6.8.2008. '

Zadatel zajistí, aby informace o jeho zíinèru a o tom, ie podal ùàdost o vydaní územního
rozhodnutí,byla bezodkladnè poté, co bylo naÌízeno veÍejné ústní jednríní, vyvéSena na místé
uróeném stavebním úÍadem nebo na vhodném veiejné pÍístupném místé u stavby nebo pozemku,
na nichZ se mó zàm& uskuteónit, a to do doby veÍejného ústního jednaní.

ZtÉastní-li se veÍejného ústního jednóní více osob z iad veÍejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmaÍení úóelu veÍejného ústního jednóní, zvolí si spoleóného zmocnénce.

K zàvanym stanoviskùm a nàmitkóm k vècem, o kteqfch bylo rozhodnuto pii vydóní územního
nebo regulaóního pliinu, se nepÌihlíZí. Uòastník iizení ve sqich nómitkóch uvede skuteónosti,
IrteÉ zal<lfidají jeho postavení jako úòastníkaiizení, a dùvody podríní nómitek; k ruímitkóm, kferé
nespliují uvedené poZadavky, se nepÍihlíZí.

PovèÍenlf zaméstnanec stavebního uiadu je podle 5I72 odst. 1 stavebního zíú<ona opróvnén pii
plnéní ukolù vstupovat na ciú pozemky, stavby a do staveb s védomím jejich vlastníkù pÍi
zji5t'ovàní stavu stavby a pozemku nebo opatÍovríní dúkazu a dal5ích podkladù pro vydríní
spràvního rozhodnutí nebo opatiení.

Nechàli se néktery z úóastníkú zastupovat, piedloZí jeho zastupce písemnou plnou moc.

Monika Lancovà
referent odboru SR a UP

Toto ozriimení musí byt vyvéSeno po dobu 15 dnù na uíední desce Mèstského uiadu TÍinec,
kferf písemnost doruóuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveÍejnèna 4ùsobern umoZùujícím
dàlkovf pfístup. Souóasnè bude tato písemnost vyvéSena na ulední desce Obecního uiadu
Ropice, kde bude rovnéZ zveÍejnéna zpùsobem umoàiujícím dàlkovf pÍístup.

VyvéSeno dne:
9t h l'oolt Sejmuto dne:

&3, 2, laag

Razítko, podpis orgénu, ktery potwzuje vyvé5ení a sejmutí oznàmení na uÌední desce a souèasné
zveÍejnéní zpúsobem umoZriuj ící dalkovf piístup.
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