MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘANY
stavební odbor

Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Č.j.:
2031/SO/22/BA
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Tel.:
377 195 848

Dobřany, dne 1.7.2022

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Petr Krajčovič, nar. 18.5.1976, Vstiš č.p. 170, 334 41 Vstiš
(dále jen "žadatel") podal dne 18.5.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu
nazvanou:
Garáž
(dále jen „stavba“) na pozemku st. P. 14/3 v katastrálním území Vstiš. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
Stavba obsahuje:
garáž o rozměrech 6,60 x 9,10 m
Městský úřad Dobřany, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle
§ 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dobřany, stavební
odbor, úřední dny Po 7.15 - 17.00, St 7.15 - 17.00).
Poučení:
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
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Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Mgr. David Šmůla
Vedoucí stavebního odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Dobřany a Obecního úřadu Vstiš.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ....................................
do ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Petr Krajčovič, Vstiš č.p. 170, 334 41 Dobřany
Vlastimil Havlíček, Vstiš č.p. 193, 334 41 Dobřany
Matěj Metlička, Květnová č.e. 2678/39, Litice, 321 00 Plzeň 21
Nikola Metličková, Radobyčice č.e. 1694, 301 00 Plzeň 1
Obec Vstiš, IDDS: 7beb6qd
Ivan Průcha, Vstiš č.p. 174, 334 41 Dobřany
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
(veřejnou vyhláškou)
Dědicům po zesnulém vlastníku pozemku parc.č. 2898 v katastrálním území Vstiš.

