
 

 

Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně. 

671 61 Prosiměřice 197, tel. 515 271 432 

V Prosiměřicích dne 27.6.2011 

Č.j. STÚPROS 391/11 - Šj.  

Číslo spisu: STÚPROS 381/11 

Vyřizuje: Ing. Šprencl Josef 

E-mail: stavebni@prosimerice.cz 

Oznámení o zahájení územního řízení 

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

Dne 22.6.2011 obdržel Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně (dále jen stavební úřad), 
návrh Lubomíra Šlapáka, nar. 13.2.1984, Prosiměřice 177 (dále jen žadatel), na vydání územního 
rozhodnutí na umístění stavby „Přípojka splaškové kanalizace“ na parc.č. 44, 45, 60/1, 693/2, 693/4, 
693/9, 693/10 a 693/11 v k.ú. Těšetice u Znojma.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle § 13 
odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon), ve  znění pozdějších změn a doplňků, oznamuje  podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení 
územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na 
místě na den 

2.8.2011 (úterý) v 13.00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby u novostavby rodinného domu na parc.č. 693/11 v Těšeticích. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet 
do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu v Prosiměřicích v úřední dny t.j. v pondělí a ve středu od 
7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod. nebo v jiném termínu po telefonické dohodě. 

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. 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, 
byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně 
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného 
ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze 
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel 
uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření 
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení, anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 
pozemek nebo stavbu. 



 

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc s 
vymezením rozsahu oprávnění. 

 

 

                                                                                                                           Ing. Šprencl Josef 

                                                                                                                       vedoucí stavebního úřadu 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona dodejkou 

Obec Těšetice, Těšetice 62 

Šlapák Lubomír, Prosiměřice 177 

 

Dotčené orgány státní správy 

 

Další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

Obec Těšetice, Těšetice 62 

Telekiová Anna, Těšetice 29 

AGROSERVIS, 1. Zemědělská a.s., Višňové 358 

Zimmermannová Marcela, Těšetice 88 

Bartoněk Jaroslav, Na Bubnu 568, Moravský Krumlov 

Bartoňková Věra, Na Bubnu 568, Moravský Krumlov 

VAS, a.s. 

Telefónica O2, a.s. 

JMP, a.s. 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městyse Prosiměřice, 15 den je 
posledním dnem oznámení. 

 

Vyvěšeno dne:                                                                                    Sejmuto dne: 

 

 

 

 

Oznámení bylo zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne: 


