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Městský úřad Moravský Krumlov
Odbor výstavby a územního plánování
Nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov

Telefon: 515300752
Fax:515300759
E-mail: svirakj@mkrumlov.cz

SZn: SMUMK 18860/2010 VÚP/ŠJ
č.j.: MUMK 19660/2010
Vyřizuje: Šviřák Jiří

V Moravském Krumlově dne 3.9.2010

Obec Jezeřany-Maršovice
Jezeřany-Maršovice
1
671 75 Loděnice u Mor. Krumlova
Věc: Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

ŘÍZENÍ

Dne 24.8.2010 podala Obec Jezeřany-Maršovice, IČ: 00292931, Jezeřany-Maršovice 1,
671 75 Loděnice u Mor. Krumlova, žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby "Rekonstrukce
a přístavby kulturního domu v Jezeřanech" na pozemcích p.č. st. 20
a p.č. 18/2 v katastrálním území Jezeřany.
Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci a přístavbu stávající stavby kulturního domu. Součástí stavby bude
jímka odpadních vod na vyvážení a zpevněné parkovací plochy.
Městský úřad v Moravském Krumlově, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný
stavební úřad podle § 13 odst. 1 písmo f) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 87
odst 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým
účastníkům řízení a současně oznamuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání
s ohledáním na místě samém
na pátek 8.10.2010 v 8:30 hod.
se srazem účastníků

na místě samém u kulturního

domu v Jezeřanech-Maršovicích.

Do podkladů oznámení lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na Městském úřadě v
Moravském Krumlově, odbor výstavby a územního plánování v pondělí a ve středu a při
ústním jednání.
Městský úřadě v Moravském Krumlově, odbor výstavby a územního plánování současně
upozorňuje, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Každý účastník řízení při jednání předloží průkaz totožnosti, ze kterého jsou patrny údaje
umožňující jeho identifikaci (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště).
Nechá-li se některý z účastníků řízení při jednání zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.
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Žadatel zajistí, aby informace, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla
bezodkladně po té, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně
přístupném místě u stavby nebo na pozemku na němž se má záměr uskutečnit, a to do
doby veřejného ústního projednání. Součást informace je grafické vyjádření záměru, z
něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na
okolí.

Městský úřad
Ví Šviřák

Odbor výstavbya územnfho plánováni

67211 Moravský Krumlov

odboru výstavby a ÚP
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov a Obecního úřadu v Jezeřanech-Maršovicích.
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Sejmuto dne:
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Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Potvrzení o zveřejnění dálkovým přístupem dne: (7. q oť &4&

Obdrží:
Účastník podle § 85 odst. I písmo a) a b)
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice

1,671 75 Loděnice u Mor. Krumlova

Účastník podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou:
Svoboda Petr, Jezeřany-Maršovice 2, 671 75 Loděnice u Mor. Krumlova
Svobodová Božena, Jezeřany-Maršovice 2, 671 75 Loděnice u Mor. Krumlova
Bergerová Bohumila, Jezeřany-Maršovice 3,671 75 Loděnice u Mor. Krumlova
Jihomoravský Kraj, Žerotínovo nám. 499/3, 602 00 Brno, zastoupen Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
E.ON Česká republika, S.LO., Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
VAS, a.s. Divize Znojmo, Kotkova 2518120, Znojmo, 670 25
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, Brno, 662 90
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 49911,65702 Brno
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 Znojmo
Další účastníci sousedních pozemků veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, Nám. Klášterní 125,672 11 Moravský Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, Nám. Klášterní 125,672 11 Moravský Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
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