
Městský  úřad  Kasejovice,  odbor výstavby

Kasejovice, Husova 98                             PSČ 335 44  
tel.371 595 140, fax 371 595 100           okres Plzeň - jih
--------------------------------------------------------------

DORUČENKOU !

číslo jednací vyřizuje/tel./e-mail        V Kasejovicích dne

MK/827/2011/Výst.         Blažena Chaloupková        16.11.2011
                                                                        stavebni2@kasejovice

Oznámení zahájení územního řízení o změně 
využití území a nařízení veřejného 

ústního jednání    

  Pan Ing.Karel Kovářík, nar.16.04.1943, Brodská 89, Příbram 
VIII, 261 05 (dále jen žadatel), podal dne 14.11.2011 žádost o
vydání rozhodnutí o změně využití území na celém pozemku 
parc.č.600/1 – trvalý travní porost o výměře 2299 m2 na 
zřízení lesa v katastrálním území Polánka 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 stavebního řízení a současně nařizuje 
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 
                 
               05.01.2012 (čtvrtek) ve 13.30 hodin
       
         v kanceláři stavebního úřadu v Kasejovicích
   
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 hod. -

Pan 
Ing. Karel Kovářík
Brodská 89
P Ř Í B R A M  VIII
2 6 1 0 1



12.00 hod a od 13.00- 17.00 hod., jinak po telefonické domluvě 
na tel. 371 595 140. mob.: 734 577 843.

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 na 
veřejné vývěsní tabuli v obci Polánka u autobusové zastávky a 
to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je 
grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze 
usuzovat na urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na 
okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad 
nařídí opakované veřejné ústní jednání.
                                                                        
                                                              

   

                                 Blažena Chaloupková 
                 oprávněná úřední osoba odboru výstavby        

Přílohy:
- platební výměr
- složenka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ..................... Sejmuto dne.............

obdrží:
Ing. Karel Kovařík, Brodská 89, 261 01 Příbram VIII (do 
vlastních rukou)

- DS Lesy České republiky, s.p.Přemyslova 1106, 501 168 Hradec 
Králové 

účastníci řízení dle § 85 odst.2, písm. b)
- Ing.Hrbek Jiří,Zahradníčkova 10, 150 00 Praha
- Hrbek Stanislav, Žlutická 33, 323 00 Plzeň
- Hrbek Petr, Ke Kukačce 21, 312 00 Plzeň4 

Dotčené orgány 
DS - Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP, Nám.A.Němejce 63, 335 01 
Nepomuk

Město Kasejovice 

Spis SÚ
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