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M ě s t o K a s e j o v i c e 
zastoupené starostkou 
Bc. Marií Čápovou 
Husova 98 
KASEJOVICE 
335 44  
IČ : 00 25 67 31  

Č.j.323/2008/Výst.  
Blažena Chaloupková stavebni2@kasejovice.cz 
V Kasejovicích 12.5.2008 

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání  

Město Kasejovice, zastoupené starostkou Bc.Marií Čápovou, Husova 98, 335 44 Kasejovice, 
IČ 25 67 31 (dále jen stavebník) podal dne 24.04.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí 
o umístění stavby: "Prodloužení vodovodu a kanalizace v parku v Kasejovicích“ na pozemku 
parc.č.st.1604/6 katastrálním území 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), oznamuje v souladu s 
ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k 
projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání, které bude dle potřeby spojeno s 
ohledáním na místě stavby, na den  

11.06. 2008 (středa) v 10.00 hodin 
V kanceláři stavebního úřadu v Kasejovicích 

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 
Městského úřadu v Kasejovicích, ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, 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 a stavebního povolení, 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. 

Blažena Chaloupková  
stavební úřad Kasejovice 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne:13.5.2008 
Sejmuto dne:29.5.2008 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Doručí se jednotlivě: 
Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 1 stavebního zákona): 
Obdrží: 
Město Kasejovice 
Dotčené orgány : 
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, Nám. A.Němejce 63, 335 01 
Nepomuk 
Účastníci § 85 odst. 2)- veřejnou vyhláškou 
Vlastníci sítí: 
Kanalizace a Vodovody a.s. Starý Plzenec, Sedlec 195 , 332 02 Starý Plzenec 
ČEZ Energetické služby,s r.o., Guldenerova 19, 326 00 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,DLSS Plzeň, P.O.Box č.56 130 76 Praha. 
RWE Distribuční služby, s r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno 
ČEZ Distribuce, a.s , Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- Harnochová Jaroslava, Zastávecká 438, Mirošov 388 43 
- Pekárková Marcela, Kasejovice 266, 335 44 Kasejovice  

 


