Obecní úřad Opatovice, stavební úřad
Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Č.j:

St.ú.111/446/2008-330-A/20-Bu/167

Opatovice, dne: 29.7.2008

E-mail: stavebni@opatovice.cz
Telefon: 581 621 209

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 12.5.2008 podal žadatel Obec Opatovice (IČ-00301655), Hlavní 170, 753 56 Opatovice žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu:

Víceúčelové hřiště u školy v Opatovicích, včetně zpevněných ploch,
rozvodů NN a osvětlení
na pozemcích: pozemkové parcely par.č.1638, par.č.1605/7 a par.č.692/1 v kat. území Opatovice u Hranic.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.
Popis stavby:
Navržená stavba je umístěna dle územního plánu obce na ploše občanské vybavenosti v areálu školního
hřiště u školy. Drobnou úpravou pláně a položením nového povrchu vznikne víceúčelové hřiště, běžecká
dráha a doskočiště. Ke hřišti je navržena nová přístupová komunikace, nové rozvody NN (napojení na
stávající objekt školy) a stožáry pro osvětlení hřiště.
Obecní úřad Opatovice, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) (dále jen "stavební zákon"), 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 zákona č.413/2005 Sb. usnesením
podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného
územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

2. 9. 2008 (úterý) v 11:00 hodin.
Místo konání: v kanceláři stavebního úřadu v Opatovicích.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Obecního úřadu Opatovice, stavebního
úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa v době od 8:00 - 11:30 hod. a 12:30 - 16:00 hod.) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Poučení účastníků :

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, 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
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
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veřejného ústního jednání.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. 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 řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Miloslav Burget
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Obdrží:
Účastníci územního řízení:
Obec Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Ostatní účastníci řízení – formou veřejné vyhlášky
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Obecní úřad Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Účastníci stavebního řízení:
Šigut Rostislav, Hlavní 46 , 753 56 Opatovice
RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2
Telefónice O2 Czech Republic, a.s., 1.máje 2673/3, 709 05 Ostrava-Mar. Hory
Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad, odbor rozvoje města, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1
Městský úřad, odb. životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1
Hasičský záchranný sbor OK, Šířava 25, 750 02 Přerov
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