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VEREJNA VYHLÀSKA

OZNAMENÍ
zAHÀJENÍ uzBtvtNÍno È.ÍzBNÍ a pozvANi r vrÉBJNEMU usrNÍMU JEDNÀNÍ

Radim Skulina, Ropice 327,739 61 Ropice,
Eli5ka Skulinovó, Ropice 248,739 61 Ropice

(dóle jen "Zadatel) podal dne 27.8.2008 Zódost o vydàní územního rozhodnutí o umísténí
stavby:

" rodinny dùm o I bytové jednotce, spla5kovó kanalizace vòetnè Zumpy, pÍípojky elektro,
vodovodní, plynovodní, de5fovó kanalizace vóetnè vsakovací jÍmky, sjezd vòetné pÍístupové

komunikace a zperrnéné plochy"

na pozemcích parc. ò. 85417, 85419,8541i9,854123,2027 v katastrélním uzemí Ropice.
Uvedenym dnem bylo zahójeno územní iízení.

Odbor stav. Íódu a ÚP Méstského úr=adu Tiinec, jako stavební úiad pÍíslu5ny podle $ l3 odst. I
písm.f/ zàkona ó. 18312006 Sb., o územním plónovóní a stavebním Íédu (stavební zàkon), ve
znéní pozdèjSích piedpisú (déle jen "stavební zàkon"), oznamuje podle $ 87 odst. I stavebního
zàkonazahàjení územního iízení a souÒasné naÍizuje kprojednéní Zédosti veiejné ústní jednóní
spojené s ohledóním na místè na den

16.10.2008 v 9:15 hodin

se schúzkou pozvaqfch na místé stavby.

Bankovní spojeni: Komerèní banka, a.s.
Expozitura Tiinec, ó.úétu: 16?1 -7 81 101 00

lC:00297313
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Ziwaznà stanoviska dotÒenych orgónù, némitky úóastníkú iizení a piipomínky veiejnosti musí
bft uplatnény nejpozdéji pfi veiejném ústním jednóní, jinak se k nim nepiihlíZí. Uèastníci iízení
mohou nahlíLet do podkladù rozhodnutí (odbor stav. Ìédu a UP Mèstského úiadu Tiinec. úiední
d n y : P o a S t 8 - i 7 ) .

Pouèení:

Uòastníci jsou opróvnèni navrhovat dùkazy a òinit jiné névrhy po celou dobu iízen í aL d,ovydriní
rozhodnutí. Uòastníci mají próvo vyjédiit v iízení své stanovisko. V souladu s ustanovením $ 36
odst. 3 zétkona ó. 50012004 Sb. spróvní iéd, úèastníci se mohou pÌed vydóním rozhodnutí vyjódfit
k podkladùm rozhodnutí, popÍípadè navrhnout jejich doplnèní. Piedpoklód6 se, Le rozhodnutí
v této vèci bude vydóno nejdÍíve 20.10.2008.

Ladatel zajistí, aby informace o jeho zimèru a o tom, i,e podal Íódost o vydóní územního
rozhodnutí, byla bezodkladné poté, co bylo naÍízeno veÍejné ústní jednàní, v;.vé5ena na
místè uròeném stavebním úÍadem nebo na vhodném veÍejné pÍístupném místé u stavby
nebo pozemku, na nichZ se mó zimér uskuteènit, a to do doby veiejného ústního jedniní.

Zué,astní-lt se veÌejného ústního jednóní více osob z iad veiejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmaiení úóelu veiejného ústního jednàní, zvolí si spoleòného zmocnènce.

K zàvaznym stanoviskùm a niímitkóm k vécem, o kterych bylo rozhodnuto pÍi vydaní územního
nebo regulaòního plónu, se nepÌihlíZí. Uòastník Íízení ve svych nómitkóch uvede skuteònosti,
které zaklitdají jeho postavení jako úòastníkaiízení, a dùvody podéní nómitek; k nàmitkóm, které
nespliují uvedené poZadavky, se nepÍihlíZí.

PovèÍeny zamèstnanec stavebního úÍadu je podle S 172 odst. 1 stavebního zàkona oprévnén pii
plnéní úkolù vstupovat na cizí'pozemky, stavby a do staveb s védomím jejich vlastníkù pii
zji5t'ovóní stavu stavby a pozemku nebo opatiovóní dùkazú a dal5ích podkladù pro vydàní
spróvního rozhodnutí nebo opatÌení.

Stavební uÍad mùZe podle $ 173 odst. 1 stavebního zétkona uloZit poÍódkovou pokutu do
50 000 Kó tomu, kdo zhvaLn;im zpùsobem zféùuje postup v iízení anebo plnéní úkolú podle
g I72 odst. I stavebního zilkona tim, te znemoZiuje oprévnéné úÍední osobè nebo osobé jí
piízvané vstup na svùj pozemek nebo stavbu.

Nechà-li se néktery z úòastníkù zastupovat, piedloZí jeho zóstupce písemnou plnou ryrpg

Eva Vitaskovó
referent odboru SR a UP

Toto oznómení musí b;it vyvèSeno po dobu 15 dnù na úÌední desce Mèstského úÍadu TÍinec,
kterj písemnost doruÒuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveÍejnèna zpùsobem urnoZùujícírr
dàlkovy pÌístup.

str. 2

VwéSeno dne; tt4 , q, fue'!
Seimuto dne:

r OgECNi URAD ROPICE

rcir**!,.:r
Razítko, podpis orgónu, ktery potvrzuje vyvéSení a sejmutí oznimení na úÍední desce a souòasné
zveÍej néní zpùsobem umoZiuj ící dàlkovy píístup.
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nda stévajících inZ. sítí
Veiejnf vodovod - SmVaK a.s.
Veiejnf plynovod STL - SMp a.s.
Vzdu5né vedení NN - SME a.s.

Legenda navrhovanyich inZ. sítí
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Kanalizace sptaskove DÉLKA pRfpOJKy 7,5sm DN 125
Kanafizace des{ové OÉlXn pRfpO.tKy 16,74m DN 100
Vodovodní piípoi€,doÍDvní pfípojka vody DÉLKA pRípoJ Ky A4,37m DN 32
srL plynovodní pirpqka + dornovní NTL prynovod DÉLKA pRípoJKy 84,5 m DN 40
Elekrro piípojka NN DÉLKA pRfpOJKy 85 m

Akumulaéní jímka - àjrpa , Va = l5m3

Hlavní uzévèr plynu ,firronér,reguÉtor ilaku plynu

Revizní èachg kanalizace deSfolé

Vsakovací jímka
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m NIvISTAVBA RoDINNÉHn DIMU

ffi Zuupa

ffi zóMKnvó DLAZBA

*fnu zakresleny informativné dle vyjédiení
l?Évcú. Pfed zahéjením stavby dotóene

|I ltt "i 
na místè a respektovat poctmínky

rlpà rryiàdiení. .
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