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PoZvÁNÍ K VEŘEJNÉvru ÚsrNÍnnu JEDNÁNÍ

Ludvík Berousek, 250 65 Bašť 222 a Libuše Berousková, 250 65 Bašť 222 (dále jen
''stavebník'') dne 7,9.2011 podal žádost ovydání rozhodnutí oumístění a provedení stavby: št"veĎni
úpraly a nástavba stavby na pozemku parc'č. st. 198 v katastráln im inemí Ěašt'. Uvedeným dnem by|o
zahájeno spojené územní a stavební Íizení.

obecní úřad v Líbeznicich. stavební úřad' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm. g)
stavebního zákona č. |8312006 Sb., ve zněni pozdějších předpisn (oate jen ;'staveÚní zákon'') , SpojÍ.{:zerr,,r'í a stavební řízení podle $ 78 odst. 1 stavebrrího.zákóna vsouiadu s$ i40 odsi. i zákona ě'
50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle $ l+o odst' 4 správního řádu a
oznamuje podle $ 87 odst. l a $ 112 odst. l stavebního zákona zaiáieni společného Ťizeni a současně
nařizuje k projednáni žádosti veřejné ústníjednání na den

17.10.2011 v 08 :30 hodin

Učastníci řízení mohou případné námitky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízenímohou nahlížět do podkladďio,6oánůti (obecní
úřad v Líbeznicích, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8'00 - 72,00 a l3,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po
telefonické dohodě).

Poučení:

Žadate| zajisti,'aby informace o jeho záměru a o tom, že pod,a| žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo naÍizeno veřejné ústní jeánání, vyvěšena na místě určeném
stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stávby nebo pozemku, na nichž se má
záměr uskuteěnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastni-|i se' veřejného ústního jednání více osob zřad, veřejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmařeni účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Kzávazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastnik řízení u. .uy.h námitkách ,u"d. sťutečnosti, které
zak|ádajijeho postavení jako účastníka řízeni, a důvody podání námitek; k námitkám' které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Libuše Berousková
250 ó5 Bašť 222
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Učastník řízení mŮže podle $ l14 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektovédokumentaci, způsobu provádění u iži,áni stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimipřímo dotěeno jeho vlastnické právo nebo právo za|ožen| smlouvou provóst stavbu nebo opatření neboprávo odpovidající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ |72 odst.l stavebního zákonaoprávněn připlnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a áo staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťovánístavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů p.o ,.yoani .p.aunit,o rozhodnutínebo opatření.

Nechá-li se někteý z úěastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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ffituffiffitr{ Stanislav Vyhlídal
samostatný odborný referent

oT|SK UREDNÍHo RAZÍTKA

obdrží účastnÍci územního řízeníz
účastníci (dodeilqll
- Ludvík Berousek, Bašť č.p. 222,250 65 Libeznice
- Libuše Berousková, Bašť č.p.222,250 65 Líbeznice
- obec Bašť,IDDS: krhbtu3

Účastníci stavebního řízení:
účastníci (dodejkvl
. Ludvík Berousek, Bašť č.p. 222,250 65 Líbeznice
- Libuše Berousková, Bašť č,.p. 222, z50 65 Líbeznice
- obec Bašť' IDDS: krhbtu3

Tato listina musí být po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce v místě obvyklé.

Vyvěšeno dne: 21 .0g. ?g1 , y',' 
Svěšeno dne:

Razítko,podPis:o,t,",Á(:y;:,:; Razítko,podpis:
obecní 126, Bašé, 25o 65
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