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Městský úřad Jičín - Stavební úřad
506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18
Č.j.: MuJc/2016/6242/SU/Tan
Spisová značka: Výst. 2016/4445/Ta

Jičín, dne 2.3.2016

Oprávněná úřední osoba:
Jaroslav Taneček – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín
tanecek@mujicin.cz, tel.493545137

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Klára Šulcová, Hrušňová 1188, 506 01 Jičín a Ondřej Šulc, Hrušňová 1188, 506 01 Jičín,
které zastupuje Ing. Pavel Jarolímek, Březina 8, 506 01 Březina
(dále jen "žadatel") podali dne 12.2.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Novostavba rodinného domu
na pozemku parc. č. 205/8, 238/1, 238/4, 238/7, 239/2, 239/3, 239/5, 239/6 v katastrálním území Tužín.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
SO 1 novostavba rodinného domu
SO 2 novostavba skladu zahradního nářadí a parkovacích stání
SO 3 opěrné zdi
SO 4 zpevněné plochy
SO 5 oplocení
SO 6 vrtaná studna
SO 7 čistírna odpadních vod
SO 8 přívod vody ze studny
SO 9 odpadní kanalizace
SO 10 dešťová kanalizace
SO 11 elektropřípojka
SO 12 okrasné jezírko
SO 13 terénní úpravy
Stavební úřad Městského úřadu Jičín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 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. 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

5.4.2016 v 12:30 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18, 1. poschodí, č.dveří 112.
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).
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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
veřejně přístupném místě na vývěsce, která se nachází na křižovatce před obcí Tužín, pozemek parc. č.
403/2 v k.ú. Tužín.
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.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
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.
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“
Jaroslav Taneček
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Úřední deska MěÚ Jičín, vyvěšeno dne :

2.3.2016

Úřední deska MěÚ Jičín, sejmuto dne:

……………………………….

Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky vyvěšeno dne :

2.3.2016

Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky sejmuto dne :

……………………………….

Úřední deska obce Radim, vyvěšeno dne :

……………………………….

Úřední deska obce Radim, sejmuto dne :

……………………………….
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Úřední deska obce Radim, elektronicky vyvěšeno dne:

……………………………….

Úřední deska obce Radim, elektronicky sejmuto dne :

……………………………….

Vyhláška s potvrzením o vyvěšení musí být obratem vrácena stavebnímu úřadu.

Obdrží:
navrhovatel-zástupce (doručenka)
Ing. Pavel Jarolímek, Březina č.p. 8, 506 01 Jičín 1
účastníci řízení(doručenky)
Josef Rejfek, Tužín č.p. 33, Radim, 507 13 Železnice
Jaruška Šulcová, K Hájku č.p. 1710, 509 01 Nová Paka Obec Radim, IDDS: szfj9sk
Simona Mikulová, Přemyslovská č.p. 1913/19, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Jiří Holuška, Urxova č.p. 296/1, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Martin Čech, Radim č.p. 66, 507 12 Radim u Jičína
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
dotčené orgány
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
1
Zastupitelstvo obce Radim, IDDS: szfj9sk
veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:
Obecní úřad Radim, IDDS: szfj9sk

