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Jičín, dne 27.7.2011

Oprávněná úřední osoba:
Josef Zejda – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing. Martina Kohoutová, Ohrazenice 178, 511 01 Ohrazenice (dále jen "žadatel") podala dne
25.7.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Odkanalizování rodinného domu č.p. 34 v Újezdě pod Troskami
(dále jen „stavba“) na pozemcích st. p. 181, parc. č. 79, 88/1 a 1176/2 v katastrálním území Újezd pod
Troskami. Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb, správní
řád, zahájeno územní řízení.
Rozsah stavby:
Předmětem stavby je čistírna odpadních vod a kanalizační přípojky do čistírny a do vodoteče.
Čistírna odpadních vod se skládá z objektu biologického kruhového septiku SK 5 výrobce EKONA
Liberec a ze zemního pískového biofiltru PF E5 téhož výrobce. Trubní vedení přípojek bude z trub
PVC 150 mm.
Oznámení:
Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. f) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen „stavební úřad“) oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
31.8.2011 v 8,30 hodin
se schůzkou pozvaných na MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18, v kanceláři č.dv. 102.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim podle ustanovení § 89 odst. 1
stavebního zákona nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním
úřadě, Žižkovo nám.18, v prvním poschodí, kancelář č.102, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00
hodin, v ostatní pracovní dny pak po telefonické domluvě od 8.00 do 14.00 hodin – tel. 493545136.
Poučení:
•

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na
vhodném veřejně přístupném místě na hranici stavebního pozemku č.parc. 181 s pozemkem
veřejné komunikace č.parc. 1104/2.

•

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.
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•

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.

Josef Zejda
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení.

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

Elektronicky vyvěšeno dne:................................... Sejmuto dne:.........................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu
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Obdrží:
žadatel (doručenky):
Ing. Martina Kohoutová, Ohrazenice č.p. 178, 511 01 Turnov 1
obec ( datová schránka ):

Obec Újezd pod Troskami, IDDS: szhasvd
ostatní účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona kterým se oznámení o zahájení
řízení doručuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Jsou to:
Vladimír Brunclík, Tatobity - Žlábek č.p. 33, 512 53 Rovensko pod Troskami
Ivana Ročková, Újezd pod Troskami č.p. 15, 512 63 Rovensko pod Troskami
Česká Spořitelna a.s., IDDS: wx6dkif
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
dotčený orgán (vnitřní pošta):

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Žižkovo náměstí č.p. 18, Jičín 1
Veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží (doručenka, vnitřní pošta)
Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Obecní úřad Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami č.p. 29, 512 63 Rovensko pod Troskami

