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OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Jana Vondrášková, nar. 19.4.1952, Bošilec 13, 373 65 Bošilec, kterou zastupuje A 3 PROJEKT, s.r.o., IČO
26046920, J. V. Sládka 699, 391 81 Veselí nad Lužnicí (dále jen "žadatel") dne 29.11.2012 podal žádost
o dodatečné povolení stavby:
SKLAD ZAHRADNÍ MECHANIZACE - BOŠILEC
na pozemku parc. č. 109 v katastrálním území Bošilec.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla
doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 29.1. 2013
vyzván k doplnění žádosti do 15.3. 2013, zároveň bylo řízení usnesením přerušeno do 15.3 2013. Žádost byla
doplněna dne 8.3. 2013.
Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), v souladu s ustanovením § 129 odst. 3 stavebního zákona a podle 112 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
na den
17.5.2013 (pátek) v 9:00 hodin,
se schůzkou pozvaných ve III. poschodí, v kanceláři č. 404 Stavebního úřadu MM České Budějovice, ul.
Kněžská 19.
Stavební úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve stejné lhůtě
sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad
České Budějovice, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději při ústním jednání. Účastníci mají
právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle
§ 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
Obdrží:
Zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky)
A 3 PROJEKT, s.r.o., IDDS: ytvinby
ostatní účastníci (dodejky)
Josef Vondrášek, Bošilec č.p. 13, 373 65 Dolní Bukovsko
Marie Vondrášková, Bošilec č.p. 13, 373 65 Dolní Bukovsko
Josef Daněk, Bošilec č.p. 11, 373 65 Dolní Bukovsko
Marie Daňková, Bošilec č.p. 11, 373 65 Dolní Bukovsko
Obec Bošilec, IDDS: vzyb7ue
dotčené orgány
Magistrát města, odbor ochrany životního prostředí, - zde Magistrát města - odbor památkové péče, - zde CHKO Třeboňsko, IDDS: 72vdyqh
Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue

