Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

odbor výstavby a územního plánování
Číslo jednací:

VÚP 2213/16-KLI-982/16

Vyřizuje:

Ing. Vlasta Klimová

388 459 048
Ve Vimperku dne: 15.2.2016
Telefon:

- veřejná vyhláška -

Oznámení zahájení územního řízení
Dne 1.2.2016 podal Martin Zátka (nar. 14.12.1988), Chlumany 112, 384 22 Vlachovo Březí,
kterého na základě plné moci zastupuje Jiří Váňa, IČ 705 33 113, Hrabice 70, 385 01 Vimperk, žádost
o vydání územního rozhodnutí na stavbu pod označením „Stavba pro hospodářská zvířata na poz.
parc. KN č. 52/1 a 53, přípojky na poz. parc. KN č. 52/2, 42/1 a 42/2 v k.ú. Trhonín, obec Svatá
Maří“.
Předmětem návrhu je jednopodlažní zděná stavba obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,00 m x
18,00 m. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou vazníkové soustavy o skonu 15° s výškou hřebene
6,70 m. Napojení na obecní vodovod vodovodní přípojkou a rovněž instalační elektropřípojkou, obě
budou vyvedeny z objektu č.p. 4 Trhonín souběžně přes poz. parc. KN č. 42/2, 42/1 a 52/2, všechny
pozemky ve vlastnictví žadatele.
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) a d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen „stavební úřad“ a „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 zahájení územního řízení
žadateli, obci a účastníkům řízení, uvedeným v příloze č. 1, a současně nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání na den

18. března 2016 (pátek) v 9.00 h
v kanceláři stavebního úřadu č. 204, II. poschodí (bývalá budova TKB, Nad Stadionem 199, Vimperk).

Do podkladů lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u stavebního úřadu MěÚ Vimperk (úřední
dny pondělí a středa od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 h) a při veřejném ústním jednání.
Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona bude oznámení o
zahájení řízení zasláno jednotlivě. Veřejnosti se oznámení o zahájení územního řízení a konání ústního
jednání oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem.
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního
řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

na bráně č.p. 4 Trhonín.
Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání.
Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
podobu záměru a na jeho vliv na okolí.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat při veřejném ústním jednání, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 18.3.2016 na místě obvyklém
MěÚ Vimperk – odbor HB (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
MěÚ Vimperk – na elektronické adrese www.vimperk.cz,
OÚ Svatá Maří (2x - 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
vyvěsit současně na elektronické úřední desce Obce Svatá Maří).

Vyvěšeno dne……………………………

Sejmuto dne……………………………..

2

Příloha č. 1 k č.j. VÚP 2213/16-KLI-982/16:
Příloha pro žadatele:
Platební výměr
Obdrží:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 (na doručenku):
Jiří Váňa, Hrabice 70, 385 01 Vimperk – zástupce žadatele,
Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk

(DS).

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo
má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (na doručenku):
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha – zást. právo k p.č. 42/1, 42/2, 52/2

(DS).

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (na doručenku):
Jaroslav Kukačka (1973), Trhonín 15, 385 01 Vimperk – vlastník p.č. 43/1, 44, 45, 46, 48,
Jaroslav Stuchlík (1955), Trhonín 5, 385 01 Vimperk – vlastník (SJM) p.č. 41, 55/4, 55/5,
Růžena Stuchlíková (1960), Trhonín 5, 385 01 Vimperk – vlastník (SJM) p.č. 41, 55/4, 55/5,
Ing. Petr Kubiš (1963), Družstevní 8, 385 01 Vimperk – vlastník p.č. 220/3,
Miroslav Zátka (1983), Svatá Maří 95 – vlastník p.č. 51.
Dotčené orgány:
MěÚ Vimperk, odbor ŽP (orgán ochrany ZPF, orgán OPK).
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