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Městský úřad Louny
stavební úřad

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Spisová značka:
Číslo jednací:
Oprávněná
úřední osoba:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MULN/9906/2011/SU/N
MULNCJ 111439/2011

Louny 6.12.2011

Přemysl Nový
Pod Nemocnicí 2379, Louny
415 621 212
415 621 200
novy@mulouny.cz

OZNÁMENÍ

POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
(oznámeno veřejnou vyhláškou)

Jiřina Bartlová, Smolnice 190, 439 14 Smolnice, Zdeněk Bartl, Smolnice 190, 439 14 Smolnice,
které zastupuje na základě plné moci Vladimír Verner, Smolnice 166, 439 14 Smolnice (dále jen
"žadatel") podali dne 11.5.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby stavby
garáže a skladu paliva u domu čp. 190 Smolnice na pozemcích st. p. č. 202, parc. č. 868/4,
873/1 v katastrálním území Smolnice u Loun.
Městský úřad Louny, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/
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

11. ledna 2012 (středa) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního č. 309 v budově Městského úřadu v ul. Pod
Nemocnicí 2379, Louny.
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 (Městský úřad Louny, stavební úřad, úřední dny: pondělí 8.00 17.00, středa 8.00-17.00 hodin).
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 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 jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
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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 zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiří Janíček
vedoucí stavebního úřadu

Otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne ......................................

Sejmuto dne ……......................................

Podpis, razítko ……………………………………..
Obdrží
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Vladimír Verner, Smolnice č.p. 166, 439 14 Smolnice
Obec Smolnice, IDDS: tnqavr2
účastníci územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručeno veřejnou
vyhláškou)
Jana Turková, Šeříková č.p. 1058/10, 434 01 Most 1
Aleš Koblížek, Chelčického č.p. 1109, 440 01 Louny 1
dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice ÚK, IDDS: 8p3ai7n
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1

