Městský úřad v Polné
odbor výstavby a ŽP
Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
tel.: 567 559 251

fax: 567 559 209

Č.j:
MUPO-OVŽP/521/2011/kou - 6
Vyřizuje: Pavel Koudela
E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Polná, dne: 3.5.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
č. 68/2011-ÚR

Dne 22.9.2011 podal Radek Bruknar (nar. 5.6.1972), Záborná 68, 588 13 Polná žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby:
Novostavba montážní haly v obci Záborná, včetně vrtané studny, vyvážecí jímky, přípojky
elektro a plynu, na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 398/5 (trvalý travní porost) v kat.
území Záborná.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") dne 19.10.2011 územní řízení o umístění stavby přerušil, neboť předložené podání
neobsahovalo předepsané náležitosti a neposkytovalo dostatečný podklad pro jeho posouzení.
Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP Vás tímto vyrozumívá, že v souladu s ustanovením § 65
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
přerušení 2.5.2012 ukončil a v tomto řízení dále pokračuje, neboť již pominuly důvody, pro které bylo
správní řízení přerušeno. Současně nařizuje k projednání doplněných podkladů spisu ústní jednání na den
12.6.2012 (úterý) v 9:00 hodin.
Místo konání: na místě stavby - na pozemku parc. č. 398/5 v kat. území Záborná.
Do doplněných podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v níže uvedené lhůtě nahlédnout u
Městského úřadu Polná, odbor výstavby a ŽP (návštěvní dny: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00).
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Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k
nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka

Pavel Koudela v. r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do : ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Radek Bruknar, Záborná 68, 588 13 Polná
Obec Záborná, Záborná 49, 588 13 Polná
Doručení veřejnou vyhláškou:
Mgr. Dagmar Bruknarová, Záborná 68, 588 13 Polná
E.ON Česká republika s.r.o.,, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská a. s., Plynárenská 499/1, 625 00 Brno 25
Pavel Myslík, Záborná 11, 588 13 Polná
Přemysl Tuma, Boženy Němcové 1047, 588 13 Polná

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Obecní úřad Záborná, Záborná 49, 588 13 Polná
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 01 Jihlava 1
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy - OŽP - ochrana ZPF, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy -úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava 1
Obecní úřad Záborná, Záborná 49, 588 13 Polná
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