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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 20. srpna 2012 podal žadatel Jan Kolár, nar. 27.2.1954, Krhanická 717/29,
140 00 Praha, prostřednictvím zmocněnce na základě plné mociADONIS
PROJEKT, spol.s r.o., IČ 62024477, Jižní 870, 500 03 Hradec Královéžádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:rodinný dům včetně zimní zahrady,
čistírna odpadních vod, zpevněné plochy, napojení na sítě technické
infrastruktury (voda, elektro, plyn) v obci Radíkovice
na pozemku st. p. 36, parc. č. 2, 4/3 v katastrálním území Radíkovice. 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, které se bude konat dne6. listopadu
2012 (úterý) v 9:00 hodinse schůzkou pozvaných v kanceláři Magistrátu města
Hradec Králové - odbor stavební, Československé armády 408, pravé křídlo budovy,
II. patro, č. dv. 254. Žadatel zajistí, aby informace s náležitostmi podle § 8
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.) o jeho záměru
a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném
místě na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to až do doby veřejného
ústního jednání. 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. Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2
písm. a), b) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může uplatňovat námitky,
pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá. Podle § 85 odst. 3 stavebního zákona

účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. Podle §
172 odst. 1 stavebního zákona pověřený zaměstnanec stavebního úřadu (dále jen
oprávněná úřední osoba), pokud plní úkoly podle tohoto zákona, je oprávněn
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků přia)
zjišťování stavu stavby a pozemku b)
opatřování důkazů a dalších podkladů pro
vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Podle § 173 odst. 1 stavebního zákona
stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. Poučení ve smyslu § 4 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“):
Podle § 33 odst. 1 správního řádu účastník si může zvolit zmocněnce.
Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i
ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník pouze jednoho zmocněnce.
Podle § 36 odst. 3 správního řádu stavební úřad účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dává možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Podle §
38 odst. 1 správního řádu účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu.
Podle § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit
si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho
části.Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu u odboru stavebního Magistrátu města
Hradec Králové, Československé armády 408 – pravé křídlo, II.patro, kancelář č. 254
- v úřední dny pondělí a středa od 8 hod. do 17 hod.
Pavel
Pelant
otisk úředního
razítkaoprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního řádu
Příloha: 
kopie situace v měřítku 1:250 (volně zmenšeno)Obdrží: účastníci
územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou
prostřednictvím veřejné datové sítěADONIS PROJEKT, spol.s r.o., IDDS: urnjcfg
- zmocněnec žadatele
Obec Radíkovice, Radíkovice č.p. 46, 503 27 Lhota pod Libčany dotčené
orgányHasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády
č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS:
hq2aev4 účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou
vyhláškouMgr. Vít Barborka, Radíkovice č.p. 54, 503 27 Lhota pod Libčany
Jana Barborková, Radíkovice č.p. 54, 503 27 Lhota pod Libčany
Čeněk Veverka, Radíkovice č.p. 29, 503 27 Lhota pod LibčanyČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500
03 Hradec Králové 3
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 22 Praha
4 k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
oznámeníMagistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé
armády č.p. 408, 502 00 Hradec KrálovéObecní úřad Radíkovice, Radíkovice
č.p. 46, 503 27 Lhota pod Libčany Obec Radíkovice má schválený územní plán
obce a podle § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení řízení
účastníkům uvedeným 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
Radíkovice.Písemnost bude též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup – www.hradeckralove.org. 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. Toto
oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Zveřejňuje-li se písemnost
vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve
kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.

