MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Č.j.: ST/74/2013/Led
JID 3182/2012/muhb

Havlíčkův Brod, dne 14.1.2013

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing. Alfred Šupík, nar. 28.7.1944, Boleslavská 1905, Vinohrady, 130 00 Praha 3, kterého
zastupuje Štěpán Klečka, nar. 9.9.1977, Prašná 8, 370 01 České Budějovice 1 (dále jen "žadatel")
podal dne 27.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
RODINNÝ DŮM A SOUBOR DOPLŇKOVÝCH STAVEB
na pozemku parc. č. 1634/19, 1654/2 v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje soubor staveb:
SO 01 - rodinný dům se zimní zahradou, je zděný, zčásti podsklepený, přízemní s podkrovím,
celková zastavěná plocha 245 m2
SO 02 - terénní úpravy, opěrná zídka, venkovní kamenné schodiště, přístupové chodníky
SO 03 - dvougaráž s atelierem - zděný objekt přízemní s podkrovím pro 2 osobní auta, skladové a
provozní zázemí a atelier
SO 04 - skleník
SO 05 - ČOV + kanalizační přípojka
SO 06 - vrt pro doplňkové zásobení objektů vodou
SO 07 - sjezd na pozemek
SO 08 - oplocení - zčásti zděné sloupky, podezdívka a dřevěné laťkové výplně, zčásti drátěné pletivo
na ocel. sloupcích, dřevěná vrata a branka
SO 09 - jezírko o ploše 35 m2, hloubce 1,5 m
Městský úřad Havlíčkův Brod, (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
15.2.2012 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v jednací místnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod, V Rámech 1855, I. patro.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v jiné dny
po telefonické dohodě s vyřizujícím pracovníkem. referentem stavebního úřadu.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Informace
musí obsahovat údaje dle § 8 vyhlášky č.503/2006 Sb..
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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.
Účastníkem řízení jsou osoby uvedené v § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Eva Ledererová
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka
Ke zveřejnění obdrží :
Městský úřad Havlíčkův Brod, podatelna - k bezodkladnému vyvěšení na úřední desku podle § 25 odst. 2
a § 144 odst 6 zákona č. 500/2004 - správní řád, v platném znění
Vyvěšení na dobu nejméně 15 dnů, písemnost nebo oznámení zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový
přístup, po lhůtě vyvěšení bezodkladně zaslat zpět !
Obecní úřad Horní Krupá: k bezodkladnému vyvěšení na úřední desku po dobu nejméně 15 dnů včetně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup; po uplynutí lhůty bude vyhláška vrácena stavebnímu
úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí vyhlášky
Obdrží:
navrhovatel - žadatel
Ing. Alfred Šupík, Boleslavská č.p. 1905/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, kterého zastupuje
Štěpán Klečka, Prašná č.p. 8/5, 370 01 České Budějovice 1
účastníci územního řízení podle § 85, odst. 1 stavebního zákona, kterým se doručuje do vlastních rukou
Obec Horní Krupá, IDDS: xy5a9v7
účastníci územního řízení podle § 85, odst. 2 stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Pavel Kubát, Horní Krupá č.p. 84, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Romana Kubátová, Horní Krupá č.p. 84, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jaroslava Sedláková, Horní Krupá č.p. 16, Horní Krupá, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Karel Beran, Dolní Krupá č.p. 6, 582 71 Dolní Krupá u Havl.Brodu
Pavel Beran, Horní Krupá č.p. 87, Horní Krupá, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Petr Beran, Horní Krupá č.p. 115, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Josef Hospodka, Horní Krupá č.p. 86, 580 01 Havlíčkův Brod 1
dotčené orgány
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub

Vyřizuje: Ledererová/tel.: 569 497 215/e-mail eledererova@muhb.cz

