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

Doručenkou! 

Pan  
Milan Rezek 
Kasejovice 387 
K A S E J O V I C E 
3 3 5 4 4  

Č.j. 57/2009/Výst.  
Zdeňka Kučerová 
V Kasejovicích 02.02.2009 

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ  

Pan Milan R E Z E K, nar.28.12.1986, bytem Kasejovice č.p. 387, 335 44 Kasejovice (dále 
jen stavebník), podal dne 29.01.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o 
stavebního povolení na stavbu: "STAVEBNÍ ÚPRAVY A PODKROVÍ V RODINNÉM 
DOMU“ umístěnou na pozemku parc.č. st. 276 v k.ú. Kasejovice a zároveň požádal o spojení 
územního a stavebního řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební 
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), usnesením ze dne 02.02.2009 rozhodl podle § 78 odst.1 stavebního zákona o spojení 
výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou 
účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu. 
Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst.1 a § 112 odst.1 stavebního 
zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání 
předložené žádosti veřejné ústní jednání, které bude spojeno s místním jednáním na místě 
stavby, dne 05.03.2009 v 10.00 hodin 
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a 
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při 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. 
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. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  

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.  

Zdeňka Kučerová - stavební úřad Kasejovice  

Toto oznámení musí být vyvěšené po dobu 15-ti dnů 

Vyvěšeno dne 02.02.2009  
Sejmuto dne 17.02.2009  

Příloha: 
- platební výměr 
- složenka  

Doručí se do vlastních rukou: 
Účastníci územního řízení(§ 87 odst. 1 stavebního zákona): 
- Milan Rezek, Kasejovice 387, 335 44 Kasejovice 
- Město Kasejovice 

Účastníci stavebního řízení(§ 109 odst. 1 stavebního zákona): 
- Milan Rezek, Kasejovice 387, 335 44 Kasejovice 
- Václav Kališ, Kasejovice 153, 335 44 Kasejovice 
- František Polák, Kasejovice 155, 335 44 Kasejovice 
- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec  

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

Doručí se veřejnou vyhláškou 
Účastníci územního řízení(§ 87 odst. 2 stavebního zákona): 
- Václav Kališ, Kasejovice 153, 335 44 Kasejovice 
- František Polák, Kasejovice 155, 335 44 Kasejovice 
- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec  
  
 


