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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, 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"), zahajuje řízení o odstranění stavby podle § 129 
odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 

stavby na pozemcích parc. č.

na pozemku parc. č  v katastrálním území , jejímž 
vlastníkem je 

(dále jen "vlastník") 

 

Popis: 

- opěrná zeď 

- oplocení 

- stavba s výměrou nad 25 m2 zastavěné plochy 

- zpevněná plocha (cesta / vjezd) 

- stavební úpravy na pozemku parc. č. st.  vyžadující ohlášení / povolení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Stavební úřad oznamuje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení o odstranění stavby podle 
§ 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a žádá účastníky, aby své námitky uplatnili do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí (Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: Po a St 
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod). 

 

Poučení: 

Vlastník nebo stavebník má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné 
povolení stavby. 
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Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
Otisk úředního razítka  
Ing. Jan Strnad v. r.  
vedoucí odboru 
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 

 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 


