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oZNÁMENÍ
zAHÁJENÍ
Úzrn,nÍrroŘÍznNÍ
A PozvÁNÍr vnŘnrNÉnnu
ÚsrNÍrrnu
JEDNÁNÍ
CLAUDIA spol. s r.o.,Ič 44964498,669
02 Havranílry128
,,žadate|',)
(dálejen
podal dne 2.6.2008žádosto vydáníúzemního
roáodnutí o změně stavby:
přístavbas nástavbouhospodářskéhoobjektu pro vznik cyklopenzionu
na pozemkuparc.ě. 4811,4812,49/|,5|/7, 55/4,653, 827 v katastrálnimtnemíHavraníky.Uvedeným
dnembylo zahájenoúzemnířizeni'
StavebníúřadMěstskéhoúřaduve Znojmě,jako stavebníúřadpříslušnýpodle $ 13 odst. l písm.f)
zžkonař,, 183/2006Sb., o územnímplánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon) (dále jen ''stavební
zikon,,), oznamujepodle $ 87 odst. 1 stavebníhozákona zahájeniúzemníhořizeni a souěasněnaÍizuje
jednáníspojenés ohledánímna místěna den
k projednríní
žádostiveřejnéústní
30. záÍí 2008 (úterý)v 09.30 hodin
se schůzkoupozvaných na Obecní úřad llavraní|qy.
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkary a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě
navrhnout jej ich doplnění.
ZávanÁ stanoviska dotěených orgánů, námitky úěastníkůÍizení a připomínky veřejnosti musí bý
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jedn6ni, jinak se k nim nepřihlíží. Učastnici řizení mohou
nah|ížetdo podkladů roáodnutí (stavebníúřad Městského úřadu ve Znojmě, úřednídny: Po a st 7:30 17:00).
Pouěení:
Žadate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podat žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezod|dadně poté' co bylo nařízeno veřejné ústníjednání, vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit, a to do doby
veřejného ústníhojednání. Součástíinformace je grafické r,yjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z
něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí' Pokud
žadate|uvedenou povinnost nesplní, stavebníúřadnďídí opakovanéveřejnéústníjednrání.
Zúěastni-|ise veřejného ústníhojednánivice osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zrnaření úěelu
jednáni, no|i si spoleěnéhozmocněnce.
veřejnéhoústního
K závamým stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územníhonebo
regulačníhoplánu, se nepřihlíží.Úěastník řizeni ve sých námitkách uvede skutečnosti,|<terézak|ádají
jeho postaveníjako úěastní{ařizení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky,se nepřihlíží.
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Pověřený zaměstnanecstavebníhoúřaduje podle $ 172 odst. l stavebníhozákona oprávněn při plnění
úkolůvstupovatna cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomímjejich vlastníkůpři zjišťovánístavu
stavby a pozemku nebo opatřováni dttkazůa dalšíchpodkladůpro vydání správníhorozhodnutínebo
opatření.
Stavebníúřadmůžepodle $ l73 odst' 1 stavebníhozákonauloŽit pořádkovoupokufu do 50 000 Kě tomu,
kdo závažnýmzpůsobemztéfuje postup vÍizení anebo plnění úkolůpodle $ l72 odst. 1 stavebního
zákonatim, žeznemožňujeoprávněnéúředníosobě nebo osobějí pÍinanévstup na svůjpozemeknebo
stavbu.
j
Nechá-li se někteý z účastníků
zashlpovat,předloží

foíěstský
Í
odbo

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

č.2

Sejmutodne:

Razítko,podpisorgánu,kteý potvrzujevyvěšenía sejmutíoznámení.

obdrží:
(dodejky)
účastníci
CLAUDIA spol.s t.o.,66902 Havraníky128
obec Hawaníky,Havraníky133' 669 02 Znojmo2
dotčené
správníuřady
SprávaNárodníhoparku Podyjí,Na Vyhlídce 158l/5, 6690z Znojmo
FZS JmK izemni odbor Znojmo,Pražská3198/83,66903 Znojmo
KHS JmK územnipracovištěZnojmo,MUDr' J. Janského2623/|5,669 02 Znojmo
Městsky :úřad
Znojmoodbor životníhoprostředí,nrím.Armády 1'2|3/8,66902 Znojmo
ostatní
obroková I/I2,669 02 Znojmo
MěstslcýúřadZnojmo odbor organizaéní,
IJzemísÚP nebo RP ( $ 92 odst.3zák,ě.l83/2006Sb.( stavebnízákon)
prostřednictvím
dle $ 85 odst.2zák. č,.183/2006Sb.
Dalšíúčastníciřízeni
veřejnévyhlášlcy:
osoby:
ÚěastníciÍizeni- dalšídotčené
HannesElmer, FrantiškaFiksová,Iveta Juříková,Pozemkoý fond ČR,IvanaDušejovská,Petr
Dušejovský,
obec Havraníky,Telefónicao.2CzechRepublic,a.s.,VAS, a.s.,Divize Znojmo,JMP,
a.s.,E.oN Ceská republikas.r.o.,Regionálníengineering
Znojmo
MěU Znojmo- odbor organizaěni,obrokova |2' 666902 ( s žádostío zveřejněnína uřednídescepo
dnemoznámení)
dobuminimálně15-tidnů, 15.den je posledním
obec Havranílcy(s žádostío zveřejněnína úřednídescepo dobuminimálně 15.ti dnů,l 5. den je
posledním
dnemoznámení)
Pouěení:
Den vyvěšenív případěvyvěšenína víceuředníchdeskáchje den,ve kterémbyla písemnostzveřejněna
nejpozději.

