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180 00 Praha
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Petr Andrejków
Stffžkovská 723142
180 00 Praha
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r 3 -09- 2011

oZNÁMENÍ

o SPoJENÍ ÚznrvrNÍrro A sTAvEBNÍHo ŘÍznNÍ, zAHÁJENÍ spor,n,ČNÉHo nÍznNÍ n
PoZvÁNÍ x vnŘrrnrÉnru ÚsrNÍMU JEDNÁNÍ

Jana Andrejkówa, Střížkovská 723Í42,180 00 Praha, Petr Andrejków, Střížkovská 723142'
180 00 Praha (dále jen ''stavebník'') dne 7.9.201l podal žádost ovydání rozhodnutí oumístění a
provedení stavby: zahradní domek s altánem na pozemku parc.č. 98l4a v katastrálním území Bašt'.
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízeni.

obecní úřad v Líbeznicích, stavební írřad, jako stavební ťrřad příslušný podle $ 13 odst' 1 písm. g)
stavebního zákona č' 183/200ó Sb., ve znění pozdějších předpisťr (dále jen ''stavební zákon'') , spojil
uzemni a stavební řízení podle $78 odst'1 stavebního zákona vsotrladu s$140 odst. 1zákona č.
500/2004 Sb.' správní řád, ve zněrrí pozdějšich předpisů usnesením podle $ l40 odst.4 správního řádu a
oznamuje podle $ 87 odst.1 a $ 112 odst' l stavebního zákona zahájeni společného řízení a současně
naÍizu1e k projednárrí Žádosti veřejné ústníjednání na den

12.10.2011 v 10 :30 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu.

Učastníci řízerrí molrou případné námitky, popřípadě důkazy' up|atnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nirn nebude přihlédnuto' Účastníci řízení rnohou nalrlíŽet do podkladů rozhodnutí (obecní
úřad v Líbezrricích, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8,00 . 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po
telefonické dohodě).

Poučení:

Žadate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, Že podal Žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo naÍízeno veřejné ústní jednání, q4věšena na místě určeném
stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má
zámér uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veře'jnosti a mohlo-li by to vést ke
zmařeni účelu veřejného ústního jednání' zvoií si společného zmocněnce'

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kter1ých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačnilro plánu, se nepřihlíŽí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zak|ádají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podaní námitek; k námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřih|íŽí'

Účastník řízení může podle $ 114 odst. l stavebního zákona uplatrrit námitky proti pro.jektové
dokumentaci, způsobu provádění a uŽíváni stavby nebo požadavkům dotčených orgánů' pokud je jimi

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloŽené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
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Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. l stavebního zákonaoprávněn 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.

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat' předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stanislav Vyhlídal
samostatný odborný referent

oTISK ÚŘĚnNÍHo RAZÍTKAffie&fi rffiffi

obdrží účastníci územního řízení:
účastníci (dodejkv):
- Jana Andrejkówa, Střížkovskáč.p.723142, |80 00 Praha
- PetrAndrejków, Střížkovská ě.p.723142,180 00 Praha
- obec Bašť, IDDS: krhbtu3

ostatním účastníkům územního řízení, tj..'
- Radovan Krátký, Pražského ě.p, 603124, Praha S-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
- olga Krátká, Pražského ě.p.603124, Praha S-Hlubočepy, I52 00 Praha 52
- Ing. Pavel Nebeský, okružní č,p. 640, Bašť. 250 65 Líbeznice
- Lumír Taclík, Aubrechtové č.p. 3 |06/|,Praha |O.Záběhlice, l06 00 Praha 106
- Fahrudin Nokič, Hovorčovická č.p. 696, Bašť, 250 65 Libeznice
- Lenka Nokiě' Hovorčovická č.p. 696, Bašť, 250 65 Líbeznice
a veřejnosti bude oznámení doručeno prostřednictvím veřejné vyhlóšlq.

Účastníci stavebního řízení:
účastníci (dodejkvl:
- Jana Andrejkówa, Sťížkovská č.p. 723142, t80 00 Praha
- Petr Andrejków, Střížkovská č.p' 723142,l80 00 Praha
- obec Bašť,IDDS: krhbtu3
. Radovan KÍátký, Pražského ě.p.603124, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
. olga Krátká' Pražského č,.p' 603124, Praha 5-Hlubočepy' 152 00 Praha 52
- Ing. Pavel Nebeský' okružní č'p. 640, Bašť' 250 65 Libeznice
- Lumír Taclík, Aubrechtové č.p. 3 |06l|,Prahal}-Záběhlice, 106 00 Praha l06
- Fahrudin Nokič, Hovorčovická č.p. 696' Bašť, 250 65 Libeznice
- Lenka Nokiě, Hovorěovická č.p. 696, Bašť, 250 65 Libeznice

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

Vyvěšeno dne: l 3 .09. 20ll Svěšeno dne:

obecní úřad Bašť
KaZltKo' PodPtlbecn1 Lz6, Bašť' 25o 65 Razítko, podpis:

tel ' :  283981O65
tčol,0o249036
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