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Městský úřad Zebrák

taj]*brák

stavebníúřad
Náměstí
č.p.I,26l53 Zebrtk

cj.:
Sp.zn.
Ukl.znak
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:

VYST-Dr/176712011
Yýst-I)71l2011/Dr
328.3
Ing.MarkétaDrobná
3 1 15 3 31 0 1
3 1 15 3 34 0 3
i@mestozebrak.cz
stavebnivedouc

Žebrák,dneI4j.7011

ROZHODNUTI
Výroková část:
Městský Úrřad Žebrák, stavebníúřad,jako stavebníúřad příslušnýpodle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona ó.
18312006Sb., o .6zemnim plánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ''stavebnízákon,,),na podkladě žádostio prodlouženíplatnosti územníhorozhodnutí,kterou dne
29.4.2011podal
Obec Bzová,Ič 00233188,Bzová 52,267 43 Bzová u Hořovic
podle $ 93 odst' 3 stavebníhozákona
(dálejen,,žadate|,,),
prodlužuje
do 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územníhorozhodnutí,kterélydal
Městshý iňad Žebrák. stavebníúřaddne 10.4,2009pod čj. VYST-Dr/80312009 Sp.zn.: Yýst-33l2009lDt
na siavbu
,,Bzová - vodovod''

753lI,7062,|314l]'2,)'32I,|326,I3z8lI,
74713,,749l1,
(dálejen ''stavba'')
na pozemkuparc.č.31219,
135211
v
1380,p.p. k. 269ll,3I2lI, 15118,131,411,
1355,136412,
135212,
135213,
134712,
133311,
izemí Bzová u Hořovic.
katastrálním
UčastníciÍizenina něŽ se vztahlje rozhodnutísprávníhoorgánu:
obec Bzová,Bzová52"267 43 Bzová u Hořovic

odůvodnění:
Vydané územnírozhodnutí platí ve smyslu $ 93 odst. 1 stavebníhozákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty poŽáda| žadate|o prodlouženíjeho platnosti z toho důvodu, že
termín p|ánovanéhozahájení stavby je odsunut' projektová dokumentace není zpracována a nemůžebý
dosud požádánoo lydání stavebníhopovolení.
územníhořízení dotčenýmorgánům, úěastníkůmřízeni a veřejnosti a
Stavební ilřad oznáml| zahét1eni
upozornil je v souladu s $ 93 odst.3 stavebníhozákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek'
námiteka připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o lydání stavebního povolení. Protože
předpoklady, zakteých bylo územnírozlrodnutílydáno, zůstalynezměněny, zejménazůstalav platnosti
resp. byla prodlouženaplatnostzávazných stanovisekdotčenýchorgánů,stavebníúřadžádostiryhověl.
za polžiti ustanoveníprávních předpisůve
Stavebníúřad rozhodl, jak je uvedeno ve v.ýroku rc,rzhodnutí'
výrokuuvedených.

str.2

Čj.wsr-orn67rzon
řízení- dalšídotěenéosoby:
Učastnírci

Vypořádání s návrhy a námitkami úěastrríků:
- Účastnícineuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocenípřipomínekveřejnosti:
- Připomínkyveřejnostinebyly uplatněny.
k podkladůmrozhodnutí:
Vypořádání s vy'jádřeními úěastníků
. Úěastníci se k podkladům rozhodnutínevyjádřili.

Poučeníúčastníků:
regionálního rozvoje,
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnůode dne jeho ozn{tmenik odboru
orgánu.
správního
Krajského úřadu Středoěeskéhokraje podáním u zdejšího
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
odvolaní se podává s potřebným počtem stejnopisůtak, aby
počet stejnopisů,vyhotoví je
aby každý ú8astníkdástal 3eáe'' ste.;nopis.Ňepodá-li úěastníkpotřebný
správní orgán na náklady úěastrríka.
jeho vedlejšíustanovení.
odvoláním lze napadnout ýrokovou část rozhodnutí,jednotliý vyrok nebo

je nepřípustné.
rozhodnutí
odvoláníjen proti odůvodnění
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Ing.MarkétaDrobná
úřadu
vedoucístavebního

Bzováana
Toto oznámení musí být vyvěšenopo dobu 15 dnů na úřednídesce MěÚ Žebrák aoIJ
dálkovém přístupu www.zebrak.cz
Vyvěšenodne: .'.........

Sejmutodne: ..........'

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšenía sejmutíoznámeni.

Poplatek:
Správnípoplatekpodle zákonač,634/2004 Sb., o správníchpoplatcíchse nevyměřuje.
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