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DATUM:

11.10.2012

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Petr Vlček, IČ 73578851, nar. 3.11.1983, Předměřická 195/25, 503 01 Hradec Králové,
kterého zastupuje Ing. Vlastimil Diblík, IČ 67488421, nar. 20.12.1955, Krunertova 318/1,
500 04 Hradec Králové
(dále jen "žadatel") podal dne 5.9.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
Ocelová hala pro likvidaci autovraků v obci Předměřice nad Labem
na pozemcích st. p. 378/2 a parc. č. 725/9 v katastrálním území Předměřice nad Labem.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
22. listopadu 2012 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v budově Magistrátu města Hradec Králové, Československé
armády 408, 502 00 Hradec Králové, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu obcí,
pravé křídlo, II. patro, číslo dveří 255.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební,
úřední dny: pondělí a středa od 8 hod. do 17hod.).
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Účastníci řízení pro umístění stavby dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Petr Vlček, IČ 73578851, nar. 3.11.1983, Předměřická 195/25, 503 01 Hradec Králové
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
Účastníci řízení pro umístění stavby dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Ing. Iva Hrdličková, Kydlinovská č.p. 25/1, Plácky, 503 01 Hradec Králové 16
Jiří Válek, Lochenice č.p. 92, 503 02 Předměřice nad Labem
Josef Válek, Lochenice č.p. 92, 503 02 Předměřice nad Labem
Pavel Veselý, Probluz č.p. 15, Dolní Přím, 503 15 Nechanice

Poučení:
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 jejich doplnění.
Ţadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, ţe podal ţádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena
na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichţ se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného
ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhoţ lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a
na jeho vliv na okolí. Pokud ţadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí
opakované veřejné ústní jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést
ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků
při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. arch. Petr Večeřa
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka
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Příloha:
situace katastrální, výkres č. D1., volně zmenšeno.
Obdrţí:
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona
(dodejka, datová schránka):
Ing. Vlastimil Diblík, Krunertova č.p. 318/1, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
- zástupce žadatele na základě plné moci.
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
účastníci řízení pro umístění stavby podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení
veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona):
Ing. Iva Hrdličková, Kydlinovská č.p. 25/1, Plácky, 503 01 Hradec Králové 16
Jiří Válek, Lochenice č.p. 92, 503 02 Předměřice nad Labem
Josef Válek, Lochenice č.p. 92, 503 02 Předměřice nad Labem
Pavel Veselý, Probluz č.p. 15, Dolní Přím, 503 15 Nechanice
dotčené orgány (dodejka, datová schránka):
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení:
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády č.p. 408,
Hradec Králové
Obecní úřad Předměřice nad Labem, Obránců míru č.p. 18, 503 02 Předměřice nad Labem
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Obec Předměřice nad Labem má schválený územní plán obce, který nabyl účinnosti
dne 27. 10. 2010. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení řízení,
účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou
vyhláškou.

Podle § 20 stavebního zákona doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením
písemnosti na úřední desce odboru stavebního Magistrátu města Hradec Králové a
na úřední desce Obecního úřadu Předměřice nad Labem.
Písemnost bude téţ zveřejněna způsobem umoţňující dálkový přístup –
www.hradeckralove.org a www.predmericenl.cz

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a téţ způsobem
umoţňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................

Sejmuto dne: ..................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..

Sejmuto dne:…………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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