Obecní úřad Bernartice – odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí svobody čp.33, Bernartice 398 43, okres Písek
Telefon 382585331, fax 382585211, e-mail: vystavba.ou@bernartice.cz

Č.j. Výst.951/011/183/2011/Kre
Bernartice, Náměstí svobody čp.33, dne 5.10.2011
Vyřizuje: Martin Kreuzer (Telefon:382585331)
Obec Olešná

Oznámení
zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Oec Olešná se sídlem Olešná čp.14 podala dne 3.10.2011 prosteřdnictvím společnosti
Projektový ateliér AD s.r.o. se sídlem Hosín čp.165, Hluboká nad Vltavou žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby ZTV (komunikace, chodníky, odvodnění komunikace,
otevřený výkop, veřejné osvětlení, elektrické vedení) na pozemcích pozemková parcela č.89/1
(dle PK 89/1), 90/1, 90/2, 89/29, 89/6, 89/30, 4207/3 (dle PK 89/8, 4207), 4207/1 (dle PK 89/8),
88/1, 4208/4, 89/33, 89/7 kat. území Olešná, obec Olešná. Dnem podání žádosti bylo zahájeno
územní řízení.
Obecní úřad Bernartice, odbor výstavby a životního prostředí se sídlem Náměstí svobody čp.33
Bernartice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a
účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je vydán územní plán, účastníkům uvedeným v § 85
odst. 2 stavebního zákona oznamuje stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.
K projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den 8-listopadu 2011 (úterý) v 8,00 hodin se srazem na místě stavby.
Žadatel zajistí, 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 na místě
určeném stavebním úřadem tj. na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
veřejného ústního jednání. Pro vyvěšení informace o záměru v území stavební úřad určuje místo
umístění stavby tak, aby informace byla viditelná z veřejného prostranství (vyvěšení zajistí
žadatel). Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní
jednání.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem územního řízení, jsou
povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a
k tomuto účelu je zpřístupnit. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a
připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží.

Signature Not Verified
Digitally signed by Martin Kreuzer
Date: 2011.10.06 12:47:57 CEST

Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc. Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby a
životního prostředí Obecního úřadu Bernartice v úředních hodinách (Po, St, 7-17.00), v ostatní
dny po telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.

Martin KREUZER
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ..................
Sejmuto dne ...................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručí se:
Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
žadatel:
- Obec Olešná prostřednictvím Projektový ateliér AD s.r.o. se sídlem Hosín čp.165, Hluboká
nad Vltavou
Dotčené orgány (doporučeně)
- Městský úřad Písek, odbor životního prostředí
- Městský úřad Písek, odbor kultury a cestovního ruchu
- Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Písek
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Písek
- Policie České republiky, krajské ředitelství, dopravní policie Písek
Na vědomí
- Obecní úřad Bernartice (vyvěsit)
- Obecní úřad Olešná (vyvěsit)
- Co

