
Obecní úřad Kasejovice, odbor výstavby  
Husova 98 
33544 Kasejovice  
okr.Plzeň-jih 
tel. 371 595 140, fax 371 595 100  
DORUČENKOU! 
 
Pan  
Pavel Urbanec  
a paní  
Dita Urbancová 
K zahrádkám 994/7 
155 00 P R A H A 5 
 
Č.j.:235/2007/Výst. 
Vyřizuje: Blažena Chaloupková  
 
V Kasejovicích 18.4.2007 
 
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a 
pozvání k ústnímu jednání 

Pavel Urbanec,nar.03.04.1967 a Dita Urbancová, nar. 04.08.1969, oba bytem K zahrádkám 
994/7, Praha 5 (dále jen stavebníci, podali dne 18.04.2007 žádost o vydání uzemního 
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: "Stavební úpravy a nástavba č.p.22(objekt k 
bydlení) na pozemku parc.č.st.54 v katastrálním území Řesanice a městě Kasejovice a 
zároveň o spojení územního a stavebního 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 18.04.2007 rozhodl podle § 78 odst. 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 na den  

15.05.2007 v 10.00.hod na místě stavby - Řesanice č.p.22 

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 mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu Městského 
úřadu Kasejovice, ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po 
telefonické domluvě. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení v řízení 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 a stavebního povolení byla bezodkladně 
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby 
na parc.č.st.54 nebo pozemku parc č.1212/12 v k.ú Řesanice, a to do doby veřejného ústního 
jednání. 

Blažena Chaloupková stavební úřad Kasejovice 

Toto oznámení musí být vyvěšeno 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kasejovice. 

Doručí se: 
Žadatelé:(doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 
- Pavel a Dita Urbancovi,K zahrádkám 994/7, 155 00 Praha 5  

Dotčené orgány :(doporučeně) 
- Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, Nám. A.Němejce 63, 335 01 Nepomuk 
- ČEZ -Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň 
- Město Kasejovice 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou 
- Josef Netušil, Řesanice č.p.21, 335 44 Kasejovice 
- Vlastimil Brabec, Koterovská 99, Plzeň 326 00 
- Kunešová Lenka, Řesanice č.p.11, 335 44 Kasejovice 

Vyvěšeno: 18.4.2007 
Sejmuto: 5.5.2007 

 


