
Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby  
Kasejovice, Husova 98  
PSČ 335 44 
tel.371 595 140, fax 371 595 100 

Doručenkou! 

Pan  
Emil Vyskočil 
Smetanova 600 
B L A T N Á 
3 8 8 0 1  

Č.j. 178/2010/Výst.  
Zdeňka Kučerová / stavebni@kasejovice.cz 
V Kasejovicích 23.03.2009 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VERŘEJNÉMU 
ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ  

Pan Emil Vyskočil, nar. 30.1.1952, Smetanova č.p. 600, 388 01 Blatná (dále jen stavebník), 
podal dne 11.03.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"RODINNÝ DŮM“ Kasejovice 

na pozemku par. č. 933 v katastrálním území 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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 místě stavby na den 

26.4.2010 v 9.00 hodin  

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a 
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři 
stavebního úřadu (návštěvní dny Po. a St. 8 - 17 hod.)a v ostatních pracovních dnech po 
telefonické domluvě. 

Poučení:  
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 
vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou 
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich 
doplnění. 
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 nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo 



pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.  
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke 
zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 
se nepřihlíží. 
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst.1) stavebního zákona oprávněn 
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 
správního rozhodnutí nebo opatření.  
Stavební úřad může podle § 173 odst.1) stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 
000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 
172 odst.1) stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Zdeňka Kučerová - Oprávněná úřední osoba odboru výstavby  

Toto oznámení musí být vyvěšené po dobu 15-ti dnů 

Vyvěšeno dne 24.03.2008 
Sejmuto dne. 09.04.2010  

Příloha: 
- platební výměr 
- složenka  

Doručí se do vlastních rukou:  

Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 1 stavebního zákona): 
- Emil Vyskočil, Smetanova č.p. 600, 388 01 Blatná. 
- Město Kasejovice 

Dotčené orgány:  
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk  
- MěÚ Nepomuk, odbor dopravy, Nám.A. Němejce 63,335 01 Nepomuk  

Doručí se veřejnou vyhláškou 

Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 2 stavebního zákona): 
- Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Lidická 20/912, 323 00 Plzeň 
- Božena Horalová, Kasejovice 230, 335 44 Kasejovice 
- Hana Horváthová, Kasejovice 250, 335 44 Kasejovice 
- Ing. Jiří Kurc, Kasejovice 202, 335 44 Kasejovice  
- Ing. Stanislav Šimůnek, Šmejkalova 1604/122, 161 00 Brno, Žabovřesky  
- Zdeňka Štolová, Vinohradská, 102/96,130 00 Praha, Vinohrady 
- Marie Kubíková, Kasejovice 195, 335 44 Kasejovice 
- Martin Kubík, Kasejovice 195, 335 44 Kasejovice  



Popis záměru: 
Jedná se o umístění novostavby rodinného domu o půdorysných rozměrech 12,35 m x 10,1 m 
s napojením na stávající přípojky vody a kanalizace, umístění parkovací plochy 6,0 x 6,0 m 
pro dva osobní automobily, oplocení a úprava místní komunikace v místě vjezdu na pozemek 
a nové dopravní připojení stavebního pozemku na přilehlou komunikaci. Napojení rodinného 
domu na elektrickou přípojku, která bude řešena jiným samostatným řízením.  

 




	45rozhodnuti
	46Situace_RD_vyskocil

