Obecní úřad Opatovice, stavební úřad
Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Č.j:
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Opatovice, dne: 5.12.2007

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

VEŘEJNÁ V YHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O DĚLENÍ POZEMKŮ
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Věra Pospíšilová, (nar.
), Ševcovská 4078, 76001 Zlín, Pavel Kuchař, (nar.
), Lesní 2943, 760 01 Zlín
a Martina Kuchařová, (nar.
), Slunečná 4566, 760 05 Zlín v zastoupení Jiřím Kotasem, (nar.
),
Býškovice 39, 753 53 Všechovice (dále jen žadatel)

dne 26.11.2007 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků:

pozemková parcela č.1486 v kat. území Býškovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o dělení pozemků.
Dělení pozemku je navrženo tak, že od stávající parcely č.1486 budou odděleny 3 části a to:
část „A“ v šířce navazující na šířku sousední parcely č.119/1, tj. v .šířce cca 7,0 m a v délce cca 55,0 m,
část „B“ kolmicí na hranici části „A“ v pásu šířky 30,0 m a to až po hranici parcely č.1485 a
část „C“ kolmicí na hranici části „A“ v pásu šířky 25,0 m a to až po hranici parcely č.1485 .
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 (dále jen „stavební zákon“),
oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o dělení
pozemků a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

10. 1. 2008 (čtvrtek) v 9:00 hodin.
Místo konání: na pozemku par.č. 1486 v k.ú.Býškovice.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Obecního úřadu Opatovice, stavebního
úřadu (doporučujeme v 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.

Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na
nichž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního zasedání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu se nepřehlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
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postavení jako řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst.1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a
pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50.000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst.1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
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-ti dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení : ………….…………………..

Datum sejmutí : …………………………...

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko :

Razítko :

V souladu s ustanovením § 48 odst. 1 vyhl.č. 132/1998 Sb., vyvěšeno na úřední desce obce Opatovice a obce
Býškovice a dle § 25 odst. 2 správního řádu na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Obdrží:
Účastníci řízení:
Jiří Kotas, Býškovice 39, 753 53 Všechovice
Obec Býškovice, Býškovice 71, 753 53 Všechovice
Ostatní účastníci řízení – formou veřejné vyhlášky - Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a
sejmutí:
Jaromír Holotík, Býškovice 18, 753 53 Všechovice
Vladimíra Holotíková, Býškovice 18, 753 53 Všechovice
Pavel Kuchař, Lesní 2943, 760 01 Zlín 1
Martina Kuchařová, Slunečná 4566, 760 01 Zlín 1
Věra Pospíšilová, Ševcovská 4078, 760 01 Zlín 1
Jaromír Skácel, Býškovice 20, 753 53 Všechovice
Ing. Radek Skácel, Býškovice 124, 753 53 Všechovice
Tomáš Skácel, Býškovice 71, 753 53 Všechovice
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Stavební bytové družstvo, 28.října 565, 753 01 Hranice 1
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Obecní úřad Býškovice, Býškovice 71, 753 53 Všechovice
Obecní úřad Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad - odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1
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