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oZNÁMENÍ
o Z^H^JExÍ ÚzBNrNÍHo ŘÍzpltÍ o un,rÍsrĚNÍ STAvBY A PoZv
r vpŘEJNÉMU
ÚsrxÍnau JEDNÁNÍ
^l{Í
Dne 20.10.2011 podal Vodohospodářské sdruženíTurnov GČ - 49295934), A.Dvořáka 281,51l
01
1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Jilemnice
vodovód Bátovka _ V. stavba na
pozemcích: pozemkové parcely parcelní čís|o134/2 (trvalý travní porost),735/3 (ostatní plocha),
735/4 (ostatní
plocha)' ]35/5 (ostatní plocha), 1044/1 (ostatní plocha), |044/5 (ostatní plocha), 1O43/i (ostainí
ptocha;, rr
1044/I' PK l04311 v kat. územíHrabačov, pozemkové parcely parcelní číslol27O/i(ostatní
plocha), 1.80/2 (ostatní
plocha), 180/4 (ostatru plocha), 1270l8 (ostatní plocha), 1215i1(vodní plocha), 1206/1(osiatní
plocha), |206/I1
(ostatní plocha)' PK 1206/1,PK 1210/2,PK 1221 a249 (zahrada) v kat'
územíDolní Štěpanice. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízetí o umístěnístavby.
Městský úřad Jilemnice, odbor územníhoplánování a stavebního řádu, jako stavební
úřad příslušný dle 3
13 odst. 1 písm. ť) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnírnřádu (dále jen,,stavební
zákon,,),
oznamuje v souladu s ustanovením $ 87 odst. 1 stavebnÍho zákona zahájení územního
řízení o umístění stavby a
Turnov

současně naÍiruje veřejné ústníjednání na den

9.I2.20t1(pátek) v 9:00 hodin.
N{ísto konání: v kanceláři odboru územníhoplánování a stavebního řádu č.
314, Masarykovo nám. čp. 81,

Jilemnice.

Do podkladů rozhodnutí

mohou účastníciřízení nahlédnout u Městského úřadu Jilemnice, odboru
územního plánování a stavebního řádu 1návštěvní dny: Pondělí a středa od 8:00 do 17:0O
hocl.) a při ústrum jednání.
První pracovní den po konání veřejného ústníhojednání budou shrornážděny veškeré podklady pró
vydání
rozhodnutí, k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí se mohou účastníciřízení v souladu
u,tunóu",-'ím $ 36
odst. 3 zákona č' 500/2004 Sb', správní řád, vyjádřit ve lhůtě do tff pracovních dnů ode dne shromáŽdění podkladů
pro rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí je možno u Městského úřadu Jilemnice,
odboru jzemnft.l
plánování a stavebního řádu (návštěvní dny: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.) a v jiné
dny po předchozí
domluvě.

i

Závazná stanoviska dotčených orgánů' námitky účastníků
řízenía připomínky veřejnosti musí být

uplatněny nejpozději při veřejném ústnímjednání, jinak se k nim nepřih1íží.K ,ivoL,y^
stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územníhonebo reguiačníhoplánu, se
nepřihlížíÚeastnik
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládajíjeho postavenr jako účasiníkařÍzení,
adůvody podání námitek;
k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
n"přihlíži. Nechá-li se některý z účastníků
řízení zastupovat,
'"
předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.
Zadate| zajistí dle $ 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom,
že podal žádost o vydání
územnílro rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústníjednání,
lyvěšena na vhodném vet'eine
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přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit' a to do doby veřejného ústního
jednání. Součásqí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměnl a na jeho vliv na okolí' Pokud žadatel uvedenou oovinnost

nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústníjednání.
Učastníkřízení nebojeho zástupceje v souladu s ustanovením $ 36 odst.4 zákona č' 5OO/2OO4 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .'správní řád'.) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti' Průkazem totožnosti sg: rozumí.doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo územíČeskérepubliky a z ncl'oz.'"
patmá i podoba, popřípadě jiný údaj urnožňujícísprávnímu orgánu identifikovat osobu, tteiá dokjad předkládá,
jakojeho oprávněného držitele. Pffpadněje třeba dále předložit doklad opravňující kjednání za právnickóu osobu.
Učastníkřrzení mŮže podle $ l4 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K
námitce se nepřihlédne, pokud účastníkřízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, álgbe z zbytečnéhoodk1adu
námitku neuolatnil.

otisk razítka

Mgr. Vladimír Mečířv' r.
Vedoucí odboru územnílro plánování a stavebního řádu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřednídesce po dobu l5 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé $ 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:
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Podpis oprávněné osoby, potvrzujícívyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby' potvrzujícísejmutí
Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě ,4,f

zveřejněno od:
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Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ícízveřej nění
Razítko:
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zveřejněno do
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Podpi s oprávněné osoby, potvrzující zveřej nění

Razítko:

