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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), rozhodl dne 26.4.2010 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby a stavebního povolení pro stavbu: Nového volně stojícího rodinného domu ( zastavěná plocha
RD bude cca 180 m² + zpevněné plochy ), odstavného stání pro osobní automobil, rodinný dům
bude o jedné bytové jednotce, nepodsklepený, přízemní, o půdorysu tvaru písmene L, zastřešený
soustavou střech valbových a polovalbových, dále stavby nepropustné jímky na vyvážení
s kanalizační přípojkou a domovní části přípojky dešťové kanalizace na poz. parc. č. 1880 v k. ú.
Čížov u Jihlavy, dále stavby přípojek inž. sítí – vodovodní, plynu a el. energie, stavby přístupové a
příjezdové komunikace včetně komunikačního napojení na místní komunikaci na poz. parc. č. 1880
a 1796/4 v k. ú. Čížov u Jihlavy, kterou podal Milan Machovec (nar. 11.5.1978), Čížov 49, 586 01
Jihlava 1 takto:
Územní řízení o umístění stavby a stavební řízení se v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm.
h) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

zastavuje.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád"):
Milan Machovec (nar. 11.5.1978), Čížov 49, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy obdržel dne 31.3.2010 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení. Stavební úřad Magistrátu města
Jihlavy dne 9.4.2010 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140
odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a o projednání
žádosti ve společném řízení. Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Stavební úřad Magistrátu
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města Jihlavy opatřením ze dne 9.4.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání
na den: 18.5.2010 (úterý) konané v zasedací místnosti Stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy,
Hluboká 8, Jihlava - 4. patro, místnost č.136. Dne 23.4.2010 bylo stavebním úřadem provedeno místní
šetření na místě navrhované stavby, kde bylo zjištěno, že realizace stavby rodinného domu již byla
zahájena. Na základě tohoto zjištění stavební úřad probíhající řízení zastavuje. Tímto usnesením se ruší
veřejné ústní jednání, které se mělo konat dne 18.5.2010 (úterý) v 9:00 hodin.
Seznam všech účastníků řízení:
Milan Machovec, Karel Deutschar, Jana Machovcová, Lubomír Machovec, Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., JmP, a.s., Obec Čížov.

Poučení
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o
něm Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava. Odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Michal Jarco v. r.
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................ Datum sejmutí: …………………................
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb.
(správní řád).
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
Milan Machovec, Čížov 49, 586 01 Jihlava 1
Obec Čížov, Čížov 58, 586 01 Jihlava 1
-

ostatním účastníkům územního řízení doručení veřejnou vyhláškou
Karel Deutschar, Čížov 7, 586 01 Jihlava 1
Jana Machovcová, Čížov 43, 586 01 Jihlava 1
Lubomír Machovec, Čížov 43, 586 01 Jihlava 1
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2655/11, 662 90 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49 České
Budějovice
JmP, a.s., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2

Účastníci řízení - stavební řízení
Doručení jednotlivě:
Milan Machovec, Čížov 49, 586 01 Jihlava 1
Karel Deutschar, Čížov 7, 586 01 Jihlava 1
Jana Machovcová, Čížov 43, 586 01 Jihlava 1
Lubomír Machovec, Čížov 43, 586 01 Jihlava 1
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2655/11, 662 90 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49 České
Budějovice
JmP, a.s., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2
Obec Čížov, Čížov 58, 586 01 Jihlava 1
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Internet
Obec Čížov, Čížov 58, 586 01 Jihlava 1
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, Ke Skalce 3064/32, 586 04
Jihlava

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, tel: 567 167 111, fax: 567 167 230
e-mail: stavebni.urad@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz
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