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Stavebník:
Miloš Kůžel, nar. 05.11.1990
Javorník č. p. 42
257 63 Trhový Štěpánov
zastoupen Jaroslav Kout, nar. 03.06.1937, Slavětín č. p. 33, 257 08 Načeradec

Oznámení
o zahájení společného územního a stavebního řízení, nařízení ústního jednání
Dne 23.03.2022 podal Miloš Kůžel, nar. 05.11.1990, bytem Javorník č. p. 42, 257 63 Trhový Štěpánov,
zastoupen Jaroslavem Koutem, nar. 03.06.1937, bytem Slavětín č. p. 33, 257 08 Načeradec (dále jen
„stavebník“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné
povolení“) pro stavbu pod názvem:
„Novostavba rodinného domu včetně přípojek v Javorníku“ (dále jen „stavba“)
na pozemcích: pozemková parcela číslo 1606/10, 1661/1 v katastrálním území Javorník u Vlašimi. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené
věci.
Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení
§13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona
zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně nařizuje,
v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona, k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním
na místě na den
25. května 2022 (středa) v 9:00 hodin, se schůzkou pozvaných v kanceláři 206 C Městského úřadu Vlašim,
Odboru výstavby a územního plánování.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout do doby shora uvedené v kanceláři č. 206/C Městského úřadu
Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, v úřední dny (Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod).

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Poučení
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona
nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se v souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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 vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí
informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou
nebo urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní,
stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Ing. Lenka Vančurová v.r.
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 30. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno od: ............................................

.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

.....................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník:
Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):
Jaroslav Kout, Slavětín č. p. 33, 257 08 Načeradec
Ostatní účastníci (doporučeně do vlastních rukou, dodejkou, datovou schránkou):
Milan Švimberský, Jana Očka č. p. 1735, 258 01 Vlašim
PharmDr. Eva Švimberská, Jana Očka č. p. 1735, 258 01 Vlašim
Obec Javorník, Javorník č. e. 15, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: OVM, ku7at2u
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Dotčené orgány (interním vypravením, datovou schránkou):
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č. p. 302, 258 14
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, Jana Masaryka č. p. 302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana vod-vodoprávní úřad, Jana Masaryka č. p. 302,
258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, Jana Masaryka č. p.
302, 258 01 Vlašim
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Benešov, Černoleská č. p. 2053, 256 55
Benešov, DS: OVM, hhcai8e

Spis „SÚ“
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