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Oznámení zahájení spojeného  územního a stavebního řízení

 veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání

Dne 17.12.2012 podala  paní Jana Pešatová, nar. 5.1.1958, bytem Polepy 31, PSČ 280 02 
(dále jen „stavebník"), žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu 
garáže na ppčk. 219/1 včetně přípojky elektro na stpčk. 890, ppčk. 220/1, 219/3 a 219/1 a 
zpevněných ploch před garáží, vše v k. ú. Příchovice u Kořenova, obec Kořenov. 

Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Popis stavby :
Garáž je navržena jajo dřevostavba o půdorysných rozměrech 8,0 x 5,8 m plus přístřešek 
8,0 x 3,2 m, výška do hřebene sedlové střechy cca 5,5 m od podlahy garáže. Do garáže je 
zavedena přípojka elektro z objektu rodinného domu stavebníka. 

Městský úřad v Desné, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), usnesením 
ze dne 18.1.2012 rozhodl podle § 78 odst.3 stavebního zákona o spojení výše uvedeného 
územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení 
seznámit nahlédnutím do spisu.

Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst.1 a § 112 odst.1 
stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje 
k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den

19.2.2013 v 10.00 hodin 

se schůzkou účastníků v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově.
Žadatel zajistí vyvěšení  informace o jeho záměru dle § 87 odst.2 stavebního zákona. 

Stavební úřad současně určuje místo vyvěšení na informační panel na pozemku ppčk. 
219/1 při místní komunikaci ppčk. 3562 v k.ú. Příchovice.



Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u zdejšího stavebního 
úřadu (úřední dny Po a St, 7 - 17 hod.) a při  ústním jednání. Účastníci územního řízení 
mohou své námitky a připomínky k  návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k 
nim nebude  přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány  státní správy.     

  Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho  zástupce při jednání 
písemnou plnou moc.

                                                                                                                 Aleš  N i g r i n
                                                                                                          vedoucí stavebního úřadu
                                                                                                            (otisk úředního razítka) 

Obdrží :
(dotčené orgány státní správy)

- Správa CHKO JH Liberec, U Jezu 10,  460 01  Liberec 4
- MěÚ Tanvald, stavební úřad a životní prostředí, Palackého 359, 468 41  Tanvald

(účastníci řízení – do vlastních rukou)
- Obec Kořenov, 468 49  Kořenov, čp. 480
- Jana Pešatová, nar. 5.1.1958, bytem Polepy 31, PSČ 280 02

(účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)
- Vařeka Petr, nar. 11.8.1969, Příčná č.p.247, 250 73 Radonice
- Vodseďálek Milan, nar. 10.11.1966, Příchovice č.p.522, 468 48  Kořenov
- Malý Petr, nar. 7.9.1972, Javorová, č.p.60, ,250 73  Přezletice
- Malá Beluská Eva Mgr. nar. 14.6.1974, Javorová, č.p.60, 250 73  Přezletice

 (účastníci stavebního řízení dle § 109 SZ do vlastních rukou) : 
- Vařeka Petr, nar. 11.8.1969, Příčná č.p.247, 250 73 Radonice
- Vodseďálek Milan, nar. 10.11.1966, Příchovice č.p.522, 468 48  Kořenov 
- Malý Petr, nar. 7.9.1972, Javorová, č.p.60, ,250 73  Přezletice
- Malá Beluská Eva Mgr. nar. 14.6.1974, Javorová, č.p.60, 250 73  Přezletice

Vyvěšeno dne : 18.1.2013                                                 Sejmuto dne : …....................
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