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Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Kladky, IČO 00288331, Kladky 19, 798 54 Kladky (dále jen "žadatel") podal dne 5. 4.
2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
Kladky - lokalita "Za rychtou"
na pozemku parc. č. 111/3, 1320/5, 1320/15, 1320/16, 1320/17, 1320/18, 1320/19, 1325/1,
1681/1 v katastrálním území Kladky.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, 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 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

25. 5. 2017 (čtvrtek) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři OÚ Kladky.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby Městského úřadu v Konici
Popis stavby:


SO - 01 Jednotná kanalizace



SO - 02 Domovní přípojky (vodovod, kanalizační a plynovodní přípojky)
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Poučení:
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 místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního 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 zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka
Ing. Tomáš Němec
vedoucí odboru výstavby
Příloha:
 Situace stavby
Obdrží:
Žadatel jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. a) a obec jako účastník řízení podle § 85
odst. 1, písm. b, kterým se doručuje toto oznámení podle § 92 odst. 1 stavebního zákona do
vlastních rukou:
Obec Kladky, IDDS: 6ekbvu2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální správa Prostějov, IDDS: 3534cwz
QUANTUM, a.s., IDDS: wbxfwuu
ZOD Ludmírov, IDDS: xptu7a8
Ing. Zdeněk Daněk, Švermova č.p. 798/3, 779 00 Olomouc 9
Vladimír Kvapil, Kladky č.p. 214, 798 54 Kladky
Olga Kvapilová, Kladky č.p. 214, 798 54 Kladky
MUDr. David Charvát, Patočkova č.p. 977/18, Praha 6-Střešovice, 169 00 Praha 69
Ing. Martin Charvát, Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11 Pečky
Zdeňka Frýželková, Mikoláše Alše č.p. 2335, 688 01 Uherský Brod 1
Jiří Kolář, Velká Dlážka č.p. 309/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zdeňka Kolářová, Na Šafránce č.p. 1797/8, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101
Naděžda Pospíšilová, Komenského č.p. 688, 798 52 Konice
Dagmar Přerostová, Pod Cvrčkovem č.p. 778, 383 01 Prachatice II
František Vičar, Kopaná č.p. 1974, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
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Roman Zapletal, Kladky č.p. 230, 798 54 Kladky
Jiří Smital, Kladky č.p. 221, 798 54 Kladky
Kamila Smitalová, Kladky č.p. 221, 798 54 Kladky
Jiří Kubálek, Kladky č.p. 203, 798 54 Kladky
Zdeňka Kubálková, Kladky č.p. 203, 798 54 Kladky
Stanislav Seryn, Kladky č.p. 202, 798 54 Kladky
Anna Serynová, Kladky č.p. 202, 798 54 Kladky
Vladimír Kvapil, Kladky č.p. 214, 798 54 Kladky
Olga Kvapilová, Kladky č.p. 214, 798 54 Kladky

Ostatním účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, popř. jejich zákonným zástupcům a
spoluvlastníkům pozemku parc. č. 1654/1 k. ú. Kladky, kterým se doručuje toto oznámení podle
§ 92 odst. 1 stavebního zákona, doručuje veřejnou vyhláškou.
Doručení je provedeno vyvěšením tohoto oznámení na úřední desce.
Patnáctý den ode dne vyvěšení se považuje toto oznámení za doručené.
dotčené správní úřady
MěÚ Konice, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Prostějov, IDDS: 7zyai4b
Obecní úřad Kladky, IDDS: 6ekbvu2
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín, IDDS: e8jcfsn

Toto oznámení obdrží Obec Kladky 2x, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním snímkem
navrženého dělení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle
zpět stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu
oprávněné osoby.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

