Jihlava, dne: 6.2.2012
Č.j:
MMJ/SÚ/400/2012-3
JID:
16167/2012/MMJ
Vyřizuje: Ing. Ivana Berková
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Dne 31.1.2012 podal Robert Šíma (nar. 2.2.1979), Čížov 17, 586 01 Jihlava 1 prostřednictvím
zástupce: Jan Mikeš (nar. 14.8.1981), Havlíčkova 727/9, 589 01 Třešť, žádost o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí o umístění stavby: rybníku Ve žlebu a tůní na pozemcích p.č. 422 a 392 (dle PK p.č.
417 a 418) v k.ú. Čížov u Jihlavy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 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 řízení o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby a v souladu s ustanovením § 93 odst. 3 u p o u š t í od
ústního jednání.
Závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené
orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Stavebního
úřadu Magistrátu města Jihlavy (návštěvní dny: pondělí, středa 08:00 až 16:30, pátek 08:00 až 11:00).
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
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dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

otisk razítka

vz. Ing. Ivana Berková v. r.
odborný referent

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. 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 do : ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Robert Šíma (nar. 2.2.1979), Čížov 17, 586 01 Jihlava 1 prostřednictvím zástupce: Jan Mikeš
(nar. 14.8.1981), Havlíčkova 727/9, 589 01 Třešť
Obec Čížov, Čížov 58, 586 01 Jihlava 1
Obec Rančířov, Rančířov 36, 586 01 Jihlava 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
JmP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 2
Marie Kvapilová (nar. 23.3.1942), Jarní 395/17, Horní Kosov, 586 05 Jihlava 5
Ing. Vlastimil Rasocha (nar. 23.5.1969), Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod 1
David Smejkal (nar. 10.9.1978), Žižkova 1874/87, 586 01 Jihlava 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené
pracoviště Jihlava, Tolstého 15, 586 01 Jihlava

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Čížov, Čížov 3, 586 01 Jihlava 1
Obecní úřad Rančířov, Rančířov 36, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, organizační oddělení, Masarykovo náměstí 97/1,
586 01 Jihlava 1

internet
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hosp., ochrana ovzduší,
týrání zvířat, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF,
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo
náměstí 97/1, 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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