Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
Č.j:

SÚ/2442/09/Zá-2-Ozná

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, 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"), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") zahájení řízení dle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona o odstranění
stavby: Rodinný dům č.p. 110 na pozemku: stavební parcela parcelní číslo 99 v kat. území Vojnův Městec, .
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vyrozumívá známé účastníky řízení a
dotčené orgány o zahájení řízení a jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry stavby, u p o u š t í od
ústního jednání.
Účastníci řízení (a jejich zástupci) mohou v průběhu řízení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, nahlédnout do spisu tohoto řízení a činit si z něho výpisy a ve stejné lhůtě mohou uplatnit své
námitky, přičemž po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy. Po celou dobu řízení mohou také dotčené orgány vyjádřit svá stanoviska. Po uplynutí uvedené lhůty bude
ve věci vydáno rozhodnutí, které bude oznámeno dle ustanovení § 72 správního řádu. Nechá-li se některý z
účastníků správního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci správního řízení nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad
Sázavou, stavebního odboru (návštěvní dny: pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod.).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá,
jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K
námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu
námitku neuplatnil.
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

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

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

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

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

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
MĚSTYS VOJNŮV MĚSTEC, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Vilemína Schwarzová, Běloruská 522/12, Brno-Bohunice, Bohunice, 625 00 Brno-Bohunice
Doručení veřejnou vyhláškou:
- ostatní účastníci řízení.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Úřad městyse Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 2279/39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Úřad městyse Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
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