Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Stavební úřad
Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, tel: 481 549 313, 481 549 314, fax: 481 522 310,
e-mail: nechanicky.stavebni@mesto-rokytnice.cz, www.mesto-rokytnice.cz, IČO: 276057 DIČ:CZ 00276057

Č.j.: SÚ/386/2011/Ne - 328
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Nechanický
V Rokytnici nad Jizerou dne: 5. 9. 2011
Žadatel (účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona):

Dan Špidlen, nar. 30. 10. 1958, Paseky nad Jizerou 163, 512 47 Paseky nad Jizerou
Ivana Špidlenová, nar. 17. 7. 1960, Paseky nad Jizerou 163, 512 47 Paseky nad Jizerou
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Obec Paseky nad Jizerou, Paseky nad Jizerou 242, 512 47 Paseky nad Jizerou – datová schránka

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ
K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 22. 8. 2011 podali Dan Špidlen, nar. 30. 10. 1958 a Ivana Špidlenová, nar. 17. 7. 1960 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: kanalizační přípojka pro č.p. 124 v délce cca 16,5 m
na stpč. 224 a ppč. 1175 v k. ú. Paseky nad Jizerou. Uvedeným dne bylo zahájeno územní řízení o
umístění předmětné stavby.
Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění
stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den 7. 10. 2011 (pátek) v 9:00 hodin. Místo konání:
v kanceláři starostky v Pasekách nad Jizerou.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Rokytnice nad
Jizerou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin) a při
ústním jednání; v ostatní dny tak lze učinit po předchozí telefonické domluvě.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být,
podle § 89 odst. 1 stavebního zákona, uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
Ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení seznámit s podklady pro vydání
rozhodnutí a vyjádřit se k nim do doby jeho vydání - stavební úřad vydá rozhodnutí nejdříve 3. den po
výše uvedeném termínu jednání.
Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu
povinni 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. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Nechá-li se
některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že
podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně vyvěšena na pozemku, na němž se má
záměr uskutečnit, u hranice s veřejnou komunikací a to doby veřejného ústního jednání. Informace o
záměru musí obsahovat náležitosti stanovené v § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního plánování.
Vzhledem ke složitosti řízení bude v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu
rozhodnuto nejdéle do 60 dnů.

Hana Petráková, DiS.
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení: ....................
.......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí: ....................
......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
- účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona na doručenku
- ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
- MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
- OÚ Paseky nad Jizerou, Paseky nad Jizerou 242, 512 47 Paseky nad Jizerou
Dotčené orgány:
• Správa KRNAP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí – datová schránka
• MěÚ Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice – datová schránka (odbor dopravy, odbor
životního prostředí, odbor rozvoje a místního hospodářství)
2x spis
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