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OZNAN'IENI
ZAHÁJEh-Í sTAvEBNÍHo ŘizENÍ

Dnc3].k\'ěma20]0podalpanlngMrrrLinsadí]ek'Úar']]'6.]972'po\,ěřenýspolečno\lí
PLASTER HLlNsKo s'Í'o'. IČo 47453.119. se sídlem Příkakov 20. 539 0] H]insko l.
Zastupuj ící na Zák] edě p]né nrccj pana Joseía Hlaváčka. n ar. 1 9 ' 5 . l 968 a paní Jílku H] aváčkovou 

'naÍ' 23.7'1971' oba bytem Zánrěl ]36 (dÍlejen.'stavcbník,'), žádost o \'ydá n í sra\'cbnjto povolení
pÍo stavbu rodinného domu, a|tánu s bazélrem' pařkovacích stání, přípojk]'Yody' dešťové
kanalizace se vsakováním, zemníIro plvnu, clektro' telekonunikační, tepelnéIlo čerpadla
\'zduch voda, ?pevněných ploch + propustku, oplocení a vodovodní přípojky pro rodinný
důtIt č.p. l36 v Zímili l)i1 po/c nlcí.]t pltl.. č' 51zi9 (PK 527), s7 6ll), 51- {'/22, 5 /-{'b'}, 516n5 .,I

st.219 ý kát'úzeÍ\í Záměl. PÍostavbub)lo \ydjnu !zenlll rozhocjnUtl dlle ]]'5201opodč.i':
5]4/]0l0/\lUVA' ktelé nab1 lo prár li rnoci dne 28'5'20] 0' a které nahracli]o územní rozhodnu!í
čj': sLrR ] |1)/])6/a9 ' R zc dne ]0'l0'2009, kteÍé n.lby]o prívní moci dne ]]']2'2oo9-
Uvedenýin dnem podtiní bvlo zahájeno stavební řízení'

N,íčstský Lířad Vanberk, odbor stavební úřad' příslušný po.]le Š 13 odst. l písm' 0 zákona
č' ]83/200ó sb'. o úzeJnnín p]ánování a stavebníŤ řádu (slavební Zákon). ve znční pozc]ějších
předpjsů (dále jen 

'.stavební zákon"), \'souladu s ustenovením s l12 odst. t stavebního Zákona
oznanuje zahájení stavební]ro říZení, ve kterém pod]e $ 1l2 odst' 2 stavebního zákona upouští od
ohledíní na místě a ústního jednání' Do1čeDé oÍgány nlohou uplatnit Zívazná stanoviske a
účastníci své ná]njtky' popípadě důkazy do

2l. čeŤYna 20l0.

K pllzdéjr uplJtnéni]n zá\aznj n stanoviskůnl' námitkím. popřípadě důkazťrm nebude
pňhlédnUto' UČastrrLi lnoh!u nJh]lŽct do podkledů lozhodnutí \'kance]áři odborD stavební úřad
na Měsiskóln úřadu ve Vambelku ve dnech pondč]í a středa 8:00_ ] ] :30 a 12:30_ ] 7:o0 hodin.

. Účastní]< říZení můŽe podle $ lIi odsl. l stavebního zákona uplatlrit námltky pÍotj
projekjové dokumentaci. způsobu provádění a uŽí\,ání stavby nebo po;ada\'kůnr dotčenýcll
oÍgtinů' pokud je .jjmi příno dotčeDo jcho vlast ické práYo ncbo privo Založené sm]ouvoll
pro\'ést stavbu Ůebo opatření nebo prá\'o odpovídající Věcnému břenenu k pozemkll nebo ýa\,bě'


