Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad I. stupně
671 61 Prosiměřice 197, tel. 515 271 432
V Prosiměřicích dne 20.11.2019
Č.j. STÚPROS 736/19 – Šj.
Číslo spisu: STÚPROS 580/19
Vyřizuje: Ing. Šprencl Josef
e-mail: stavebni@prosimerice.cz

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení
na odstranění stavby
Úřad městyse Prosiměřice, stavební úřad (dále jen stavební úřad) zjistil při kontrolní prohlídce dne 17.10.2019,
že stavba na parc.č. 3281 v k.ú. Těšetice u Znojma se nachází ve velmi špatném technickém stavu a svým
závadným stavem ohrožuje zdraví osob a zvířat, bezpečnost a životní prostředí.
Stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen stavební zákon), uvědomuje v souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, známé účastníky řízení o
zahájení řízení podle § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona na odstranění výše uvedené stavby na parc.č.
3281 v k.ú. Těšetice u Znojma. O zahájení řízení současně uvědomuje dotčené orgány státní správy.
Za účelem projednání výše uvedené věci nařizuje stavební úřad podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu
ústní jednání na den
2.1.2020 (čtvrtek) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby v Těšeticích.

Účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ustanovení § 36 odst. 2 mají účastníci právo vyjádřit
v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých
tvrzení.
Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního řádu) nebo vyjádření,
které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají, ve smyslu ustanovení § 136 odst. 4 správního řádu, v
souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu.
S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu
nebo jeho části.
Do podkladů rozhodnutí shromážděných ve výše uvedené věci ve spise stavebního úřadu č. STÚPROS 580/19
mohou účastníci řízení nahlédnout, popř. navrhnout jejich doplnění po celou dobu řízení. Po uplynutí této lhůty
bude ve věci rozhodnuto.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu do vydání rozhodnutí (v úřední
dny Po. a St. v době 8 -17 hod., v jiné dny po předchozí domluvě).
Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se
prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Účastník
nebo jeho zástupce je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné
úřadní 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.

Ing. Šprencl Josef
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží účastníci řízení:
Obec Těšetice, Těšetice 62 se žádosti uveřejnění na úřední desce obce
Ostatním účastníkům řízení, tj. vlastníci dotčené stavby, se oznámení doručuje podle § 25 odst. 1 správního řádu
veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městyse Prosiměřice, 15 den je posledním
dnem oznámení.

Vyvěšeno dne: 21.11.2019

Sejmuto dne:

Oznámení bylo zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne: 21.11.2019

