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O ZAHAJENI RIZENI VERBJNOU VY

obecní ťtřad Lutírl, stavební úrřacl, jako stavebrlí úřad příslušný podle $ l3 odst. l' písn. g)

zákona č' 1B3/2006 Sb.' o Úrzernnínr plánování a stavebním ř'ádLr ve znění pozdějšíclr předpisů (dále
jer-r stavební zál<on)títrrto uvěd o m u j e dle ustanovení $ 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. o

správrrí řád, účastníka iízení

Vratislavu Procházkovu, bytem Hněvotín 152,

jakoŽto vlastníka sousedního pozemku parc.č. 1B112 v k.Úr. Hrrěvotín o probíhajícír'tl ťtzer-trIlírniízení

o dělení pozemku

parc.č. l87lI (zahrada) v k.ú. Hněvotín

Žadatele Vojtěcha Š.o-o nar. 24.12.1956 bytem Hněvotín l72 zastoupeného Vojtěchem
Š.ome-, nar. 15.3.1990 bytem Hněvotín 172

obecní úřacl LLrtín, stavební Úrř"ad, oznámil dne 2].2.2011 v soLrladLt s ustatlovetlítn s $ 81

oclst. 1 stavebního zákona zahájení útzen-rního řízerlí dotčenýrn orgánťtm státní správy a všetlr

ztlánlýtrr ťrčastrríkťrrn í'ízení'
t( projednání předloŽené Žádosti nařídil stavební ťrřad veřejné ťrstníjednárlí, které se bude

l<onat

v úterý dne 3.4.2012 v 9,00 hod.

se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu.

Do podkladťt rozhodnutí lze nah|édnoLrt přede dnem ústrrílro jedrlání Lr stavebního ťrřadLr

(vyLrŽijte především návŠtěvnídrry porrdělí, středa 8 - 17 hod) a při ťrstrrím jednání.

Nechá-li se některý z ťtčastrlíkťr řízení zastupovat' předloŽí jeho zástupce plnou nloc.

Podle { 89 odst. 2 stavebrrího zákotra se nepřihlíží kzávaznýtl stanoviskům a nárnitkánl

k věcerrr, o kterých bylo rozhodnLrto při vydání ťtzenltlího plánLr'
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I)oručí se :

Účastník řízení veřejrlotr vylrláškoLr -

Úřea''í deska Obecního úřaclu Lutín + příloha
Úřeani deslra Obecního úřaclu Hněvotín + přílotra

Toto oznámení je vyhlašováno veřejnou vylrláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úředních deskách obecního úřadu Hněvotín, obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti
denrrí lhůty, po kterou je oznámení v1věšeno na úřední clesce je dnem doručení oznámení.
Zveřejňuje-li se písemnost ryvěšením na vÍce úředních deskách, považuje se za den vyvěšení
clen, ve lrterém byla písemnost vyvěšena nejpozději (s 20 stavebního zákona).
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Žádame obecní írřady, aby potvrzenou lropii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášlry zaslaly zdejšímu
stavebnírnu úřadu.
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