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506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18
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Spisová značka: Výst. 2014/788/Bu

Jičín, dne 14.1.2014

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Marie Burešová – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Petr Lukeš, Konecchlumí 90, 507 05 Konecchlumí (dále jen "žadatel") podal dne 8.1.2014 žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Trubní (vrtaná) studna hl.30m,
Biologická DČOV včetně kanalizační přípojky s vypouštěním odpadních vod do obecní kanalizace,
Tuř, Hubálov na pozemcích parc. č. 779/9 a 786/5 v katastrálním území Hubálov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, jako příslušný obecný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. d) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále
jen „stavební úřad“), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně,
protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání na den
18.2.2014 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18, v prvém patře v kanceláři č.102.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání
rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu Jičín, úřední dny: 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, kancelář č.102, tel. 493545140).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního
řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na
pozemku parc.č.779/9 v katastrálním území Hubálov při hranici s pozemkem parc.č.786/5 u veřejné
komunikace. Součástí informace musí být též grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný doklad, z něhož lze
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí.
Poučení:
Účastníci řízení mají možnost vyjádřit se k úplným podkladům pro rozhodnutí do 3 dnů po veřejném ústním
projednání a stanoveném termínu pro podání námitek na stavebním úřadě, Žižkovo nám.18, v prvním poschodí,
kancelář č. 102 – tel. 493 545 140.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
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stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě
jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou
osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
(otisk úředního razítka)
Ing. Marie Burešová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………. .

sejmuto dne: ……………………….

Elektronicky vyvěšeno dne: ………………………….

sejmuto dne: ……………………….

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

Obdrží:
žadatel (doručenka)
Petr Lukeš, Konecchlumí č.p. 90, 507 05 Konecchlumí
ostatní účastníci (doručenky, datové schránky)
OBEC TUŘ, IDDS: 2yfj2wd
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Jaroslav Bílek, U trati č.p. 953, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Vladimír Šťastný, Hubálov č.p. 42, Tuř, 506 01 Jičín 1
Petr Vysuček, Hubálov č.p. 41, Tuř, 506 01 Jičín 1
Jana Lukešová, Vrbice č.p. 51, 507 03 Vysoké Veselí
Josef Vysuček, Dlouhá č.p. 305, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Miloslava Vysučková, Dlouhá č.p. 305, Nové Město, 506 01 Jičín 1
dotčené orgány (datová schránka, vnitřní pošta)
Obecní úřad Tuř, IDDS: 2yfj2wd
MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
ostatní k vyvěšení na úřední desce (doručenka, vnitřní pošta)
Obecní úřad Tuř, Tuř 13, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1

