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

St.ú.:20/087/2008-328-A/5-Bu/54

Opatovice, dne: 4.3.2008

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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU
ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 24.1.2008 podal žadatel Obec Rakov (IČ - 636541), Rakov 34, 753 54 Soběchleby
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ÚPRAVA NÁVSI V OBCI RAKOV
na pozemcích: stavební parcely č.20, č.51/1, pozemkové parcely č.49/2, č.655/1, č.245, č.243,
č.2, č.219, č.246, č.619/1, č.248/1, č.228, č.229 a č.618/1 v kat. území Rakov u Hranic.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
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, oznamuje v souladu s ustanovením § 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní
jednání na den
8. 4. 2008 (úterý) v 8:30 hodin.

Místo konání: v místě stavby, sraz účastníků řízení u budovy Obecního úřadu v Rakově.
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.
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat
osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad
opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o
ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Ing. Miloslav Burget
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení : ………….…………………..

Datum sejmutí : …………………………...

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko :

Razítko :

V souladu s ustanovením § 48 odst. 1 vyhl.č. 132/1998 Sb., vyvěšeno na úřední desce obce Opatovice a dle
§ 25 odst. 2 správního řádu na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Příloha : Situace 1 : 1000
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :
Obec Rakov, Rakov 34, 753 54 Soběchleby

(dodejky)

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

(doručuje se veřejnou vyhláškou)

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Obecní úřad Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Obecní úřad Rakov, Rakov 34, 753 54 Soběchleby
Dotčené orgány státní správy:
KHS Olomouckého kraje, Dvořákova 75, 750 11 Přerov 1
Městský úřad - odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Sdružení pro ŽP zdrav. postižených v ČR, nám. Svobody 4, 772 750 00 Přerov
Hasičský záchranný sbor kraje, Šířava 25, 750 00 Přerov

