Jihlava, dne: 6.4.2012
Č.j:
MMJ/SÚ/1088/2012-2
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41232/2012/MMJ
Vyřizuje: Hana Vidláková
E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz
Telefon: 567 167 211

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K
VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 26.3.2012 podali Ing. Libor Vanko (nar. 9.6.1967), Čížov 73, 586 01 Jihlava 1,
prostřednictvím zástupce: Zdeněk Dáňa ( nar. 22.10.1941), Kosmákova 33, 586 01 Jihlava a Ing. Cintija
Vanková (nar. 26.1.1968), Čížov 73, Čížov, 586 01 Jihlava, prostřednictvím zástupce: Zdeněk Dáňa ( nar.
22.10.1941), Kosmákova 33, 586 01 Jihlava žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Nového volně stojícího rodinného domu, volně stojícího objektu garáže, oplocení, domovní ČOV,
přípojek dešťové a splaškové kanalizace, přípojky vodovodní a el. energie, to vše na poz. parc. č. 206/15
v k. ú. Čížov u Jihlavy, stavby prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace na poz. parc. č. 206/6 a
153/2 v k. ú. Čížov u Jihlavy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad 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"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o
umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den
15.5.2012 (úterý) v 10:00 hodin.
Místo konání: v zasedací místnosti stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8,
Jihlava - 4.patro, místnost č. 136.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Stavebního úřadu Magistrátu města
Jihlavy (návštěvní dny: pondělí, středa 08:00 až 16:30, pátek 08:00 až 11:00) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, 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
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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 i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště
mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu
orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále
předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile
se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl,
ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

vz. Hana Vidláková v. r.
odborný referent
otisk 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
Žadatel
Doručení jednotlivě:
Ing. Libor Vanko (nar. 9.6.1967), Čížov 73, 586 01 Jihlava 1, prostřednictvím zástupce: Zdeněk
Dáňa, Kosmákova 33, 586 01 Jihlava
Ing. Cintija Vanková (nar. 26.1.1968), Čížov 73, Čížov, 586 01 Jihlava, prostřednictvím zástupce:
Zdeněk Dáňa, Kosmákova 33, 586 01 Jihlava
Obec Čížov (IČ - 42634491), Čížov 42, 586 01 Jihlava 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
Jan Berka (nar. 22.11.1944), Čížov 28, 586 01 Jihlava 1
Libor Kostka (nar. 13.2.1958), Kollárova 2702/32, 586 01 Jihlava 1
Radek Plass (nar. 24.5.1971), Antonínův Důl 242, 586 02 Jihlava 2
Robert Šíma (nar. 2.2.1979), Čížov 17, 586 01 Jihlava 1
Blanka Špendlíčková (nar. 25.5.1971), Březinova 4050/122, 586 01 Jihlava
Jaromír Štěpán (nar. 16.7.1963), Čížov 39, 586 01 Jihlava 1
Jitka Štěpánová (nar. 19.5.1967), Čížov 39, Čížov, 586 01 Jihlava 1
Zdeněk Vanko (nar. 22.3.1971), Čížov 74, 586 01 Jihlava 1
Martina Vanková (nar. 3.4.1974), Čížov č. evid. 74, 586 01 Jihlava 1
E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ - 25733591), F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Pozemkový fond ČR, odloučené pracoviště Jihlava (IČ - 45797072), Fritzova 4, 586 01 Jihlava
JmP, a.s. (IČ - 49970607), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 2
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
Obec Čížov (IČ - 42634491), Čížov 42, 586 01 Jihlava 1
Internet
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo
náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hosp., ochrana ovzduší,
týrání zvířat, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, krajské ředitelství (IČ - 70885184), Ke Skalce 3064/32,
586 04 Jihlava
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (IČ - 71009311), Tolstého 15, 586
01 Jihlava
Obecní úřad Čížov, Čížov 42, 586 01 Jihlava 1

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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