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číslo  jednací                vyřizuje                  V Kasejovicích dne 
MK/318/2011/Výst.     Zdeňka Kučerová              19.05.2011   
                                                     stavebni@kasejovice.cz 
  

 
Oznámení zahájení územního řízení o 
dělení pozemku a nařízení veřejného 

ústního jednání     
 
  Pan Ladislav Fořt, nar. 14.6 1971 a paní Věra Fořtová, nar. 
30.3.1973, oba bytem Holečkova 787, 388 01 Blatná jako 
zplnomocnění zástupci pana Václava Šmída, nar. 10.08.1953 a 
paní Milady Šmídové, nar. 26.07.1955, oba bytem  Chloumek    
14, 335 44  Kasejovice  (dále jen žadatelé),  
podali dne 14.04.2011 žádost o vydání rozhodnutí o dělení 
pozemku parc.č. 526 (PK) o výměře 3144 m2  

na nový pozemek parc.č. 526 (PK) o výměře 3056 m2  
a nový pozemek parc.č. 525/5 (KN) o výměře  88 m2 

v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a obci Kasejovice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  
   Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad 
příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm. g) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona  
oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje 
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den  
                  
                 21.06.2011 (úterý) v 14.00 hodin 
v Chloumku na místě předmětného pozemku.     

 
 Pan Ladislav Fořt  
 a paní Věra Fořtová 
 Holečkova 787 
 388 01 BLATNÁ 
 jako zplnomocnění zástupci  
 pana Václava Šmída  
 a paní Milady Šmídové 
 Chloumek    14 
 335 44  Kasejovice  
 



 
 Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná 
stanoviska, námitky a připomínky, uplatnit nejpozději při 
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři 
stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 
17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na tel. 371 595 140. 
 
 Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho 
zástupce písemnou plnou moc. 
                               
  Žadatel zajistí v souladu s § 87 odst.2 stavebního zákona, 
aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí o změně využití území byla bezodkladně 
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena v obci 
Chloumek na veřejně přístupném místě a to do doby veřejného 
ústního jednání.  
 
                                                               
 
 
 
           
 
                                       Zdeňka Kučerová  
                           stavební úřad Kasejovice 
 
Přílohy: 

- platební výměr 
- složenka 

 
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 (dle § 85 odst.1, a odst.2, písm. a)  
- Město Kasejovice  
- Ladislav Fořt, Holečkova 787, 388 01 Blatná  
- Věra Fořtová, Holečkova 787, 388 01 Blatná  
  ( = zástupci Václava Šmída a Milady Šmídové,  Chloumek 14, 335 44   
   Kasejovice) 



Účastníci řízení (dle § 85 odst.2, písm. b)  
- Ladislav Fořt, Holečkova 787, 388 01 Blatná  
- Věra Fořtová, Holečkova 787, 388 01 Blatná  
- František Lepič, Chloumek 15, 335 44 Kasejovice 
- Petr Fiala, Chloumek 1, 335 44 Kasejovice 
- Město Kasejovice   
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