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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Klenovice, IČ 512672, Klenovice 69, 392 01 Soběslav
(dále jen "žadatel") podal dne 18.1.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
vodovod a kanalizace pro 6 RD Klenovice
na pozemku parc. č. 2415/11, 2478, 23, 2424/1, 2117/1, 2116, 2445, 36/2, p. p. k. 2119/2, 97, 82
v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, 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

4. března 2011 (pátek) ve 12,30 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby ( se srazem v zasedací místnosti OÚ Klenovice.
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 (odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského
úřadu v Soběslavi, budova 55/I, I patro, č.dveří 107, tel.381508146).
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.
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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.
Účastníci řízení, kteří s předmětnou stavbou souhlasí a nemají proti jejímu umístění žádné
námitky ani připomínky, se nemusí veřejného ústního jednání zúčastnit. Účast žadatele je
nezbytná

Ing. Dana Hořická
vedoucí odboru výstavby a RR

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
účastníci řízení – doručení formou veřejné vyhlášky ( obec Klenovice má schválený územní
plán)
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Marie Hložková, náměstí Republiky č.p. 95/40, 392 01 Soběslav I
Milan Koblasa, Klenovice č.p. 105, 392 01 Soběslav
Josef Turín, Klenovice č.p. 119, 392 01 Soběslav
Marie Turínová, Klenovice č.p. 119, 392 01 Soběslav
dotčené správní úřady
Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392
01 Soběslav I
Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav
I
Zemědělská vodohospodářská správa České Budějovice, L.B.Scheidera č.p. 362/22, 370 01
České Budějovice 7
Krajská hygienická stanice JčK, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c
ostatní
E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
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Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
K vyvěšení na úřední desku:
Obecní úřad Klenovice, IDDS: vqmb7e9
MěÚ Soběslav o.OSMM – úřední deska
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