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Společnost FoRTIs STAVEBNÍ spor,nčNosT s.r.o.' 9.května 100, 250 73 Jenštejn (dále
jen ''žadatel'') podal dne 29 .6,201 1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

oplocení jihozápadní hranice pozemku parc.č. 81/6 v kat. území Bašt'

Uvedeným dnem bylo zahájeno irzen.nířízeni.

obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g)
stavebního zákona ě. 18312006 Sb., ve néní pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon,,), oznamuje
podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního Ťízeni a současně naÍizýe k projednání žádosti
veřejné ústníjednání spojené na den

10. srpna 2011 v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu.

Námitky úěastníků řizeni a připomínky veřejnosti mohou bý
ústním jednrání, jinak se k nim nepřihlíží. Učastnici Íizeni mohou
(obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8,00 -
dny po telefonické dohodě)'

uplatněny nejpozději při veřejném
nah|ížet do podkladů rozhodnutí
|2,00 a 13,00 - 17,00 hodin;v j iné

Poučení:

Úěastníci jsou oprávněni navrhov at dtkazy a ěinit jiné návrhy'po celou dobu Íizeni ďz do vydání
rozhodnutí. Uěastníci mají právo vyjádřit v řizení své stanovisko. Uěastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí' popřípadě navrhnoutjejich doplnění.

Žadatel zajisti, aby informace o jeho záměru a o tom' že poda| žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařizeno veřejné ústní jednání' vyvěšena na místě určeném
stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přísfupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má
záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Ziéastni-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmaÍeni účelu vbřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce'
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kte4ých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu' se nepřihlíží. Úěastník řizeni ve svých námitkách uvede skuteěnosti, které
zakládajijeho postavení jako účastníka Íízeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky' se nepřihlíží'

Nechá-li se někteý z úěastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Dita Pořádková, DiS.
vedoucí stavebního úřadu
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Stavebniúřad
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obdrží účastníci územního řízení:
FORTIS STAVEBNÍ SPOLEČNOST s'r'o., IDDS : p3h6yec
obec Bašť' IDDS: krhbtu3

ostatní účastníci územního řízení, tj.:
Jindřich Koranda, Na Zádole ě.p.2I5,250 63 Veleň
Michaela Korandová, Na Zádole é,p.215'250 63 Veleň
Milan Bílý, Bašť ě.p' 183, 250 65 Libenice
Magdalena Bílá, Bašť ě'p. 183, 250 65 Libemice
Petr Himl, Bašť ěp. 13
Martina Himlová, Bašť čp. 13
a veřejnost obdrží oznómeníformou veřejné vyhlóšky.
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