rádu (stavebnf zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle §
87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řlzenl dotčeným orgánům a známým účastníkům
řlzení a současně nai'izuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s mfstním šetřením na den

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
namésti

T. G. Masaryka

ODBOR

38, 544 17 Dvůr

VÝSTAVBY

Králové

12. srpna 2011 (pátek) v 10:00 hodin

nad Labem

A ÚZEM NI HO PLÁNOVÁNI

t.].: VÚP/25589-11/3425-2011/hoz
Dvůr Králové nad Labem. dne 8. července 2011
Oprávněná úřednf osoba: Holzhauserová Petra, DiS., tel.: 499 318 272. e-rnail.:
holzhauserova.petra@mudk.cz
Účastníci územního řízení:
Žadatel, podle § 85 odst 1 pism. a) stavebniho zákona:
Jiří Buchar. 13.04.1981, Ubušina č.p.2771, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Účastnik podle 85 odst 1 pfsm. a) stavebnfho zákona:
Komerční banka a.s., ICO 453 170 54, Na příkopě 969/33. 114 07 Praha 1
Obec, podle § 85 odst 1 plsm. b) stavebnlho zákona:
Obec Velký Vřešťov, IC 00484776, Velký Vřešťov č.p.34, 544 54 Velký Vřešťov
Ostatnl, podle § 85 odst. 2 plsm. b) stavebnfho zákona:
Zdeněk Cerný, 27. 07. 1942, Mánesova č.p.658, 500 02 Hradec Králové 2
Jitka Cerná, 14. 08. 1946, Mánesova č.p.658, 50002 Hradec Králové 2
Správa silnic Královéhradeckého kraje. IC 70947996, Kutnohorská č.p.59, Plačice,
500 04 Hradec Králové 4
Marie Tippeltová, 26.11.1944. Auspacherstr. II, 60326 Frankfurt nad Mohanem
Pozemkový fond České republiky, IC 45797072, Husinecká lla č.p.l 024. Praha 3 - Žižkov,
130 00 Praha 3
CEZ Distribuce, a. s .• IC 24729035, Teplická 8 č.p.874, Oěčín IV-Podmokly, 405 02 Oěčín 2

v zasedacf místnosti Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, II. patro. číslo dveří 223.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a
připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději pri ústním jednání, jinak k nim nebude
prihlédnuto. Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je
povinen strpět ohledání na místě podle § 54 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a k tomuto účelu je zpřlstupnit,
Do podkladů pro rozhodnuti mohou účastníci řízeni nahlédnout ve lhůtě shora uvedené
(Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St
8:00 - 17:00). Nechá-Ii se některý z účastníků řizení zastupovat. předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc.
Dle § 87 odstavec 2 stavebního zákona je žadatel povinen zajistit, aby ínformace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo
nařízeno veřejné ústní jednání, vyvéšena na místě určeném stavebním úřadem (u stavební parcely
číslo 9 v katastrálním území Velký Vřešťov nebo na vhodném verejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku na nichž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání,
Náležitostí informace o záměru v území a podání žádosti o vydání územního rozhodnuti upravuje
§ 8 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnějšf úpravě územního řízenl, veřejnoprávnl smlouvy a
územního opatření.
•otisk razítka"

(~«-u"~
odborný referent

~.

Petra Holzhauserová, DiS.
pmoha (pro žadatele):
lx složenka - poštovní poukázka typu.A" k úhradě správního poplatku ve výši 1000,- Kč, který byl
stanoven podle položky 18. odst. 1 písmo a) sazebnfku zákona
634/2004 Sb .• o správních
poplatcfch, ve zněnf pozdějšfch předpísů. Variabilní symbol: 8008005017.
č.

OZNÁMENí
ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENI A NAŘizENI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNI A pOZVÁNí
K ÚSTNIMU JEDNÁNI

K vyvěšení na úřední desku (doporučeně):
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM č.p. 38, odbor WS
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obecnf úřad Velký Vřešťov, Velký Vřešťov č.p.34, 54454 Velký Vřešťov
Toto oznámení musí být :'}'Věšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne
::f:l:.:T..: ..?-O 1'1
Sejmuto dne

Dne 1. 6. 2011 podal Jirí Buchar, 13. 04.1981, Ubušina č.p.2771, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem žádost o vydání rozhodnuti o umistění stavby:
Domovnf tov

pro ev.č. 8, Velký vre~ťov

na pozemku: pozemková parcela číslo 1172, stavebnf parcela číslo 9 v katastrálním území Velký
Vřešťov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

.

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)
dne
Sejmuto dne
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím
dálkový přístup)
Razftko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuti oznámení.

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) zákona
18312006 Sb., o územním plánováni a stavebním
č.
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