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pozemkům nebo stavbám na nich můžebýt územnímrozhodnutím přímo dotčeno,

g) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Učastníky řízenínejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

Zda jsou vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na ních přímo dotčena je věcí správního uváženípříslušnéhostavebního úřadu, který
bude bud's takovými osobamijako s účastníkyřízeníjednat z vlastního rozhodnutí nebo akceptuje
jejich přihlášení jakožto účastníků
řízení. Za přímédotčenípráv a povinností předmětným
jakákoliv
považuje
rozhodnutím se
objektivně reálně existujícízměna majetkového čijinéhostatutu
předmětné osoby, která je vyvolána účinkypředmětného rozhodnutí.
Vzhledem k lomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti předepsané stavebním zákonem,
stavební úřad k dnešnímudatu ještě nestanovil okruh účastníků.
Po doloženívšech náležitostíbude pokračováno v řízení. Bude stanoven okruh ričastníků,
oznámení o zahájení územního řízení a dalšíúkony v řízeníbudou doručovány účastníkům
ťízení
a dotčeným orgánům jednotlivě, nepůjde-li o řízenís velkým počtem účastníků{více než 30
účaslníků),Y řízenís velkým počtem účastníkůse účastníkům
uvedeným v § 85 odsl. 2 písm. b) a
c) stavebního zákona doručuje vyvěšením na úřední desce (veřejnou vyhláškou), Účastníciřízení
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízenía v dalších
úkonech v řízenídoručovaných veřejnou vyhláškou identiíikujíoznačenímpozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitosií dotóených vlivem záméru.
V žádosti uvádíte, že se cítítetímto záměrem dotčen, žádáte, abyste byl v řízení(pokud ještě
nebylo ukončeno) vzat jako účastník.Vzhledem k tomu, že není v žádosti konkretizováno, jak bude
Vaše vlastnické právo přímo dotčeno, vyzyváme Vás tímto současně k doplnění žádosii o vzetí
jako účastníka- z jakého titulu můžedojít územnímrozhodnutím k přímému dotěení Vašeho
vlastnického nebo jiného věcného práva k sousedním stavbám anebo §ousedním pozemkúm nebo
stavbám na nich.
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