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O Z N Á M E N Í  
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

    Dne 23.7.2012 podali  Luboš Adlof, 26.02.1982, Jívoví č.p.32, 594 51  Křižanov a  Veronika Adlofová, 
27.11.1986, Dolní Vilémovice č.p.92, 675 52  Dolní Vilémovice (dále jen „žadatel“), návrh na vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby: 

  

               kopaná studna pro plánovanou stavbu rodinného domu 
  na pozemku p.č. 519/12 v katastrálním území Jívoví. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

 

       Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad věcně příslušný 
podle § 13 odst.1 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění 
(dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným 
orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 

3.9.2012 v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných budova MěÚ Velké Meziříčí , místnost č.221. 

  Účastníci územního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.  

   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 ve smyslu ust. § 89 odst. 3 
stavebního zákona nepřihlíží. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle §85 odst.2 písm.a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která 
je účastníkem řízení podle §85 odst.2 písm.c), může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá. 

   Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby a regionálního rozvoje 
Městského úřadu Velké Meziříčí (úřední dny: Po 8 - 11:15, 11:45 – 15:30,  St 8 - 11:15, 11:45 - 17). 

    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 
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urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Obsah informace musí být v souladu s ustanovením § 
8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření, v platném znění. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované 
veřejné ústní jednání. 

   Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do výše uvedeného 
termínu. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou do uvedeného termínu 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

   Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě 
podle § 54 odst. 1 správního řádu. 

   Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

 
vedoucí odboru 

Ing.Antonín Kozina 

 

 

 

 
    Pro Městský úřad Velké Meziříčí a  Obecní úřad Jívoví  : 
 
    Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce  po dobu 15 dnů a současně též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce) po dobu 15 dnů. Za den doručení oznámení se 
považuje 15.den po dni vyvěšení oznámení na úřední desku . 
 
    Vyvěšeno …………………………………………   Sejmuto …………………………………………. 
 
     
    Razítko a podpis ………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Doručí se: 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona (jednotlivě):  
Účastníci řízení: 
Luboš Adlof, Jívoví č.p.32, 594 51 Křižanov 
Veronika Adlofová, Dolní Vilémovice č.p.92, 675 52  Dolní Vilémovice 
 
Datová schránka: 
OBEC JÍVOVÍ, Jívoví č.p.40, 594 51 Křižanov, DS: OVM, cc3bg6a 
 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
Účastníci řízení: 
 
Ladislav Mach, Jívoví č.p.37, 594 51 Křižanov 
Irena Machová, Jívoví č.p.37, 594 51 Křižanov 
Marie Machová, Jívoví č.p.37, 594 51 Křižanov 
Stanislav Mejzlík, Jívoví č.p.16, 594 51 Křižanov 
 
Datová schránka: 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská č.p.1133, 591 01 Žďár 
nad Sázavou 1, DS: PO, siygxrm 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, P.O. Box 134, 130 11 Praha 3, DS: PO, d79ch2h 
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1/499, 657 02 Brno, DS: PO, yhscfc9 
E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno, DS: PO, 3534cwz 
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