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Zdráhal Josef, Lobodice 4, 751 01 Tovačov
O Z N Á M E N Í
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,
ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 12.9. 2012 podal Zdráhal Josef (nar. 27.9. 1965) bytem Lobodice 4 (dále jen
„stavebník“) žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení na
novostavbu rodinného domu v Lobodicích na pozemku parc.č. 364/10 včetně přípojek inženýrských
sítí na pozemcích parc. č. 364/10 a 631/1 v kat. území Lobodice (dále jen „stavba“) a žádost o spojení
těchto řízení.
Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený jednopodlažní montovaný rodinný dům
s dřevěnou nosnou konstrukcí a garáží pro osobní automobil o zastavěné ploše 164,65 m2 a výšky 5,9
m. Rodinný dům bude zastřešen sestavou valbových střech a garáž bude zastřešena pultovou
střechou. Součástí stavby jsou přípojky inženýrských sítí.
Městský úřad Tovačov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č.
183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění (dále jen „stavební zákon“), usnesením spojil podle § 78
odst. 1 stavebního zákona stavební a územní řízení a oznamuje podle § 87 a § 112 stavebního zákona
zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné
ústní jednání na
úterý 23. října 2012 v 9.00 hod.
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů
rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Tovačově, odboru
výstavby (úřední dny Po a St 8-17 hod.), a při ústním jednání. Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
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.
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 zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Váverka Patrik
odbor výstavby, ŽP a dopravy
Městský úřad Tovačov

Příloha:
situace se zakreslením stavby
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne ...............................

Doručí se:
Úřad obce k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu k vyvěšení a sejmutí :
OÚ Lobodice, Lobodice 39, 751 01 Tovačov
Účastníci územního řízení:
METO 1483/2012
1. Zdráhal Josef, Lobodice 4, 751 01 Tovačov
2. Obec Lobodice, Lobodice 39, 751 01 Tovačov
Ostatní účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou):
3. Turovský Lubomír, Lobodice 5, 751 01 Tovačov
4. Olejníčková Romana, Förchtgottova 8, 751 01 Tovačov
5. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
6. VaK Přerov a.s., Šířava 483, 750 02 Přerov
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín
Účastníci stavebního řízení:
1. Zdráhal Josef, Lobodice 4, 751 01 Tovačov
2. Obec Lobodice, Lobodice 39, 751 01 Tovačov

Ostatní účastníci stavebního řízení (do vlastních rukou):
3. Turovský Lubomír, Lobodice 5, 751 01 Tovačov
4. Olejníčková Romana, Förchtgottova 8, 751 01 Tovačov
5. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
6. VaK Přerov a.s., Šířava 483, 750 02 Přerov
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín
Dotčené orgány:
8. HZS Ol. kraje, Šířava 25, 750 02 Přerov
9. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a ŽP, Bratrská 34, 750 02 Přerov
Uloženo
10. a/a

