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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústnímu jednání
Dne 12.02. 2008 byla u Stavebního úřadu Obecního úřadu Výprachtice podána žádost na vydání o
vydání územního rozhodnutí na níže uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní
řízení.
Stavebník: Eva Cinková, nar.:29.08.1980, trvale bytem Seifertova 463, 563 01 Lanškroun
Druh stavby : Změna využítí území – změna kultury na lesní pozemek
Pozemková parcela/ly č. : 1113, 1116/5, PK 1027/2, PK 1114, PK 1122
Katastrální území : Koburk
Stavební úřad Obecního úřadu ve Výprachticích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1,
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání
20. března 2008 (čtvrtek) ve 09.00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři Obecního úřadu Výprachtice
Dotčené orgány a účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky,
popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí přede dnem ústního jednání na stavebním
úřadu Výprachtice (návštěvní dny Po a St. 8-17 hod), v ostatních pracovních dnech po telefonické
domluvě a při ústním jednání.
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.

Referent stavebního úřadu
Luděk Skalický
oprávněná osoba
JUDr. Miroslav Stejskal

Obdrží dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Eva Cinková, Seifertova 463, 563 01 Lanškroun
Pavel Cinek, Seifertova 463, 563 01 Lanškroun
MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. Marků 12, 563 16 Lanškroun
Obec Výprachtice, Výprachtice 3, 561 34
Obdrží - ostatní:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu
Výprachtice.

Vyvěšeno dne ..............

Sejmuto dne ...............

.................
...................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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