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VYŘIZUJE / LINKA
Dagmar Holubová / 381 201 917

Martin Brandys
Horní Střítež 51
391 43 Mladá Vožice

MLADÁ VOŽICE
14.11.2011

Ivana Brandysová
Horní Střítež 51
391 43 Mladá Vožice

STEJNOPIS

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU
ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Martin Brandys, nar. 24.7.1977, Horní Střítež 51, 391 43 Mladá Vožice,
Ivana Brandysová, nar. 13.10.1981, Horní Střítež 51, 391 43 Mladá Vožice
(dále jen "žadatelé") podali dne 9.11.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:

domovní čistírna odpadních vod, vsakovací jímka, včetně kanalizace a odvodu
vyčištěné vody
Nová Ves u Mladé Vožice
na pozemku parc. č. v KN 949/39 v katastrálním území a obci Nová Ves u Mladé Vožice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
domovní čistírna odpadních vod
vyčištěné odpadní vody z domovní ČOV budou odváděny do vsakovací jímky
kanalizace z RD do domovní ČOV, odvod vyčištěné vody z domovní ČOV do vsakovací
jímky
domovní ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 949/39 v k.ú. Nová Ves u Mladé
Vožice
domovní ČOV bude umístěna 3,16 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 949/6
v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice a 11,45 m od severního rohu rodinného domu, pozemku
parc. č. v KN st. 96 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice
vsakovací jímka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 949/39 v k.ú. Nová Ves u Mladé
Vožice
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vsakovací jímka bude umístěna 2,8 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 949/6
v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice a 7,61 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN
949/35 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice
kanalizace z RD do domovní ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 949/39 v k.ú.
Nová Ves u Mladé Vožice o celkové délce 13,5 m
odvod vyčištěné vody z domovní ČOV do vsakovací jímky bude umístěn na pozemku parc.
č. v KN 949/39 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice o celkové délce 5,7 m

Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, 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
spojené s ohledáním na místě na den

20. prosince 2011 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém.
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 (stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici,
úřední dny: pondělí a středa 7,30 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hod; v jiné dny po telefonické dohodě).
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.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka 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 zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Účastník nebo jeho zástupce je 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.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku.

[otisk úředního razítka]
Ing. Blanka Malinová v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Dagmar Holubová
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Martin Brandys, Horní Střítež č.p. 51, 391 43 Mladá Vožice
Ivana Brandysová, Horní Střítež č.p. 51, 391 43 Mladá Vožice
Obec Nová Ves u Mladé Vožice, IDDS: 7vkayzp
účastníci (veřejná vyhláška)
Ing. Roman Makovička, Šaldova č.p. 431/22, Karlín, 186 00 Praha 86
Jitka Heřmanová, Loretánská č.p. 174/3, Hradčany, 118 00 Praha 011
Josef Zemín, Nad Vodovodem č.p. 2032/42, Strašnice, 100 00 Praha 10
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

dotčené orgány (dodejky)
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz
Městský úřad Tábor, Odbor územního rozvoje, IDDS: 5zrb8iz
ostatní (dodejky)
E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz, vyjádření ze dne 22.8.2011 vedené pod značkou
V1728-Z051126721
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