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.266/011/44/2011/Kre
Bernartice, Náměstí svobody čp.33, dne 28.3.2011
Vyřizuje: Martin Kreuzer (Telefon:382585331)
Milan NOVÁK, Olešná čp.55

Oznámení
zahájení spojeného územního a stavebního řízení
veřejnou vyhláškou
Stavebník pan Milan Novák bytem Olešná čp.55 podal dne 23.3.2011 u zdejšího stavebního
úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Nástavba a stavební
úpravy rodinného domu čp.55 + drenáž okolo stavby na pozemku stavební parcela č. 44 a
pozemková parcela č. 173 k.ú. Olešná, obec Olešná. Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené
územní a stavební řízení.
Obecní úřad Bernartice, odbor výstavby a životního prostředí v 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 v souladu s ustanovením
§ 78 odst. 1, a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení
dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Současně sděluje, že
připomínky a námitky mohou být uplatněny nejpozději do
29.dubna 2011
jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá závazná stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou
nahlédnout do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby a životního prostředí Obecního úřadu
Bernartice, Náměstí svobody čp.33 v úředních hodinách (Po, St, 7-17.00), v ostatní dny po
telefonické domluvě. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při
jednání se stavebním úřadem písemnou plnou moc.
Martin KREUZER
vedoucí odboru výstavby a ŽP
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dní před uplynutím termínu na uoplatnění
připomínek a na úřední desce úřadu.
Vyvěšeno dne ..................
Sejmuto dne ....................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručí se:
Účastníci územního řízení řízení (dodejka do vlastních rukou na doručenku)
- Milan Novák, Olešná čp.55
- Obec Olešná
Účastníci stavebního řízení řízení (dodejka do vlastních rukou na doručenku event. datová
schránka)
- Milan Novák, Olešná čp.55
- Ing.Karel a Blanka Beranovi, Hanojská čp.2834/9, Tábor
- Ondřej Rybář, Masarykovo náměstí 5, Mnichovice
- Jiří Bartůněk, tř.Přátelství 2001, Písek
- Miloslava Kolářová, Třebízského 378/2, Písek
- Jiřina Tlášková, Komenského 728, Týn nad Vltavou
- Marie Trantinová, 5.května čp.1367, Milevsko
- Osef Trantina, Olešná čp.2
- Obec Olešná
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 5, Praha 3
- E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151, České Budějovice
Dotčené orgány státní správy (datová schránka)
- Městský úřad Písek, odbor životního prostředí
- Městský úřad Písek, odbor kultury a vnitřních věcí
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Písek
Na vědomí (obyčejně)
- Obecní úřad Bernartice (vyvěsit)
- Obecní úřad Olešná (vyvěsit)
- Co

